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Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr. GASSON DiYOR Ki : 

"Her tacir ba kitapta sösterclliim mullerl tatbik etmelı 
qretiyle blr Od sene cibl kısa bir ammı l~inde mBfteril• 
rinin adedini bir miaU arttırabilir. Ben ba kitabımda siz" 1 9 4 2 5 ICURU$ 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 
bu aanati ötretiyorum,.. f1y•tı 50 karnı. 

aşvekilin illete Hitabesi 
Milli Korunma Davamızın Tahakkuku lçin}ıfilletçe 

Feragat Ve Fedakarlığın Son Haddini 
Göze Almak Lô.zımgeldiğini Asla Unutmamalıyız 
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PASifiK HARBi istihsali Arttırmak ı.:s. 
ıngapur 

Mecburiyetindeyiz Muharebesi 
Başladı 

Me~!ekeff~ Yalmz. ~a~an.mak Hırsının H~küm Ada Sonuna Kadar 
Surmesıne Ne Reıımımız ve Ne de Bugun .. r f Ed·ı k 

Mesuliyet Mevkiinde Olanlar Göz Yumabilir Muda aa 1 ece 

Bqvekı1 Dr. Refik Saydam, mikrofon beşllıda konuşuyor. 

Ferdi Rahatın Milli Korunma Davası 
Önünde Hiçbir Kıymeti Yoktur 

Dışarı.dan Gelebilecek Maddelere Bel Bağlamamak Bunların Azlığına, 
Hatta Yokluğuna Bilerek Katlanmak Mecburiyetindeyiz. Bugüne 
kadar Harp Dııında Kalmış Olmamız, Bize, Büyük Yangının 
Hudutlarımıza Kadar Gelip Dayandığın'ı Unutturmamalıdır l 

Anbra, 1 (A.A.) - Basvekil 
l'>r. Refik Saydam, bugün saat 
~.15 te Radyoda aşağıdaki ko
~YI yapmıştır: 

"Aziz yUrttaslarım.. 
!peyce bir zaınandanberi ıl· 

lbııe Jr()rüşmek fırsatını bulama
~ Bugün' buna imkan el
~. Pazar RUnünü seçmekten 
~mı da uzunca ve rahatca 
lıonUşabilmek imkanının her ild 
'-rat için mümkün olmasından· 
dır. Bugün si7.e Türkiyenin hari
d politikasından bahsetmiyece
~ Dünya buhranının başladı~ 
~e takarrür eden ve milli şu
ura dayanan b&ricl siyasetimiz 
ilk ıünkü vasfından ne bir şey 
kaybetmiş, ne de herhangi ufak 
bir tebeddül ~stermiştir. Ne de
dikse, ne karar verdikse g;ene o· 
l'adayiz. De,lişmiş hiç bir şey 
l'oktur. 

Korunma kanunu 

b 
BuJ(Ün sizinle ic politikadan ve 

unun da ıünün herkesçe en ö
lleınli görünen olaylarından bah
ledece,lim. Milli korunma kanu
llUnda yapılan yeni de~işiklikler, 
8uJiik Millet Meclisince kabul 
~di. Y ann resmi gazete ile ya· 
llnlanacaktrr. Bunun icn evveli 
bUndan başhyaca~m. 
1 

_ _!>ünya buhranının zorlu 88rt
-.rı ~inde yürüyen milli bayatın 
buJriinkü ana davalannı ve bu 
davalann halli uğrunda bükume 
tbnizin aldı~ başlıca te 'rle~! 
"e gene bu u~rda sizlere 
"azifelerl belirtmek istiyo 

1._ 1939 Eylulünde Ayru 
e&J'an harp ıittikce et 
lrlulünü 2entsleterelt 

"\ AKyaya, Amerikaya Slecmis ve 

T•• k K•• 1.. •• simdi hakiki bir dünya yangım Ur oy USUne halini almıştır. Harp, yalnız har
be ~irmiş olan memleketlerde 

Du .. cen Yaı·ıfe ~hribaı yapmakla kalmıyo~. ays nı zamanda yer yer ve ceşıt ce-
sit ıstıraplar, yoksulluklar yara· 
tarak ve bunlar da dalga dalıa, 
memleketten memlekete geçerek 
bütün insanlı~ saran muazzam 
bir buhran halini almış bulunu
yor. Bu sebeple hüküm sürmek
te olan buhranın sıkıntılarından 
valnız harp icinde bulunan mil· 
letler de,lil, derece derece bütün 
milletler müteessir oluyor. Za
manımızda harp dışında kalmak 
demek. hiç bir suretle buhran
dan ve onun sıkıntılarından uzak 
olmak demek de~ildir. 

Fazla istihsal için 
Müstahsil Lehine 

Yeni Kararlar Verildi 
Bapekllln nutkunı gllre, AU· 

kQmetln TUrk kllylUıUnden Ute· 
dliil ıeyler ve mU.tahılll korumak 
için aldılı tedbirler tunlardfr: 

1 - latlhaal ltlırlmlzde her 
11yden !Snce zlraatlmlze gUvenl· 
yoruz. TUrk k!SylUıU, iklim ve 
toprak 11rtlannın bahıettliil im· 
klnlardın aon haddine kadar lı· 

tlfade etmelldlr. 
2 - Yazlık zerlyat araanda bl· 

rlncl pllnda mıaır, du·ı ve pa• 
tatea ekimine ve bunu~ yınfnda 
faeulye, mercimek, nohllt gibi yl· 
yecek maddeler! zerlyabna ehem 
mlyet verllmelldlr, 

3 - Mfar, dan ve patatn gibi 
yazhk mahıullerln tohumluklan 
çl~lye avane olarak da0rtılacak· 

Beş krtaya yayılan harbin ve 
bunun neticesi olarak biıtiin in· 
sanh21 saran buhranın seyri ve 
sonu hakkında şimdiden bir şey 
söylemek de · mümkün değildir. 
Fakat şu da gerçektir ki. harp 
sürüp gittikçe sirayet ve doğur
duğu sıkıntılar ço,italmaktadır. 
Bu harp dünyanın yalnız siyasi 
müvazenesini bozmakla kalma-

tır. dı, iktısadl müvazenesini de alt 
4 - 1942 yılında Toprak Mah· üst etti. 
ıullırl Oflılne gec;ın yıl getirdik· 
terinden fazla mahıul getireni•· yangının hudutlanınıza 
re aradık! fark için flyıttn % 20 dagand.ığını unutmamalıgıı 
al nlıbetlnde bir prim verilecek· 
tir. Aziz yurtdaslanm, 

6 - Pıtatn ekimi 19111 iter dl• Memleketbnlzin bugüne kadar harp 
11Um ba11na 2 lira prlı:n ilden•· Afetinden masun kabnrş olması, şüp-
cektlr, hesiz büyük bir nimettir. Bu nimetin 

- Mıaır, dan ve pıtatq zl· yüksek deAerini bütün vatandaşların 
tgln fazla ekim yapacakta· iyice 6lçtüklerlne Jiiphem yoktur. 

-.ı Bankaana olan bort• Fakat bugünkü :yapyıslarım da ona 
·--· .. ,,.a alınmadan munum ıöre kavrayıp düzenlemelerini istiyo-

edlıt verllecektlr ~ Sonu Sa 2 SQ ı ... -... ..... -.-...--.-..-.~ rwn. a.w . . 

Singapur'u Karaya 
Bağlıyan Sed 

Mayinlerle Uçuruldu 
MALEZYADA: 

Londra 1 CA.A.) - Singapur 
muharebesinın son safhası başlı 
yor. Şimdiye kndar karada, de
nizde ve lmVaôa tidüıaüe -.Ja· 
panlarda iclı. Smgaput adasını 
Malezya topralt1alından ayıran 
Johor boğuı mustevliler için •· 
şılması güç bi!' engeldir. Adada 
kuvvetli mütlaf aa isti~amları 

aponlan beklemektedu'. 
Malezya .iutaıan kumandanı· 

nm müessir bır beyannameainde 
Singapur kales;nin cesaretle mü 
dafaa edileceğı temin edilmekte
dir. 

e- Sonu Sa. 2. SO 8 

Tarihin En 
Masraflı 
Harbindeyiz 

lngilterenin 1 Günde 
Sarf ettiği Para 

12 Milyon Sterlindir 
Bem, 1 (A.A.) - Londradan 

bildiriliyor: Maliye nazın bu 
harbin, tarihin en masraflı har
bi oldu~u söylemiş ve şunlan 
ilB.ve etmiştir: 

"Büyük Britanyanın ~nlük 
harp masrafı simdi 12 milyon 
sterlin2'i bulmaktadır. Bunun 9 
bucuk milyonu muharipler ser
visine tahsis edilmiştir. Bu mas· 
raflar son iki sene içinde iki mis
linden fazla artmıştır.,. 

* Londra, 1 (A.A.) - Siyasi mah 
fillerde zannedildi~ine l(Öre, Lord 
Beaverbrook yakında harp istih
salitını kimilen kontrolü altına 
alacakatır. 

• 
Bugünkü Harbin 
Baı Suçlusu 

Y azM: Refik Halid 
İlk parçasını dün neŞNttiiimi'& 
bu nefts makalenin ikinci ve son 
kısmını bugün üçüncü sayfamız· 

da okuyunuz.. 

Faik Sabri Duran'ın 
Pazartesi aünleri intişar eden 
makalesini yalnız bu haftaya 
mahsus olmak iizere yarınki 

nüshamızda bulacaksınız. 

Sinppm'un mtldafıuına lştirak etmek üzere Uzak Şarka ıönde
rilen Burrican İngiliz tayyarelerinden mürekkep bir filo uçarken 

SARK CEPHESi 

Harkof Ve 
Orel'e Karşı 

Taarruz 

Ruslar, Yeni Arazi 
Ele Geçirdiler 

( 

BerDn, Sovyetlerin 
Aijır Zayiat 

Yerdiğini Söylüyor 
Moskova 1 (A.A.) - Sovyet 

tebliği: 31 Sonkinunda krtaları
mız düşmanla anudane muhare
belere gırışerek ilerlemeğe de
vam etmişlerdir. 

30 Sonkinunda 20 Alman tay• 
yaresi tahrip edilmiştir. Beş~ 
yet tayyaresi kayıptır. 

Alman reami tebliği 
Berlin 1 (A.A.) - Alman teb

liği: Şarkta muharebeler değ•şik 
şekillerde devam etmektedir. Şid 

~ Sonu Sa. 2. Sü 1 

Af RiKA CEPHESi 

~KERi VAZIYET) italyanlara 

Ceohelerde Son Göre Barce 
Haro Harel<itı ~e Ahndı 

Mıhver Kıtalarının 
llerlemeğe Devam ( Yazan : M. Şevki YAZMAN ı 

Ettig"'i Anlaşılıyor 
Şark cepheaind.e: 

Bu hatta da yine fasıla nnheden 
Sovyet aaldırunt devam etmı,tır. t -
lerlemeler ıeçen hatta daha ziyade 
şimalde ve Moskova - Riga ve Mos
kova - Smolensk demiıyolu bo
yunca kaydedildiji halde, bu hatta 
cenupta ve Harkotu kuşatıcı şeklide 

yapılmıştır. Cenuptakl saldırımı ida
re eden Tlmoçenkonun Dlnyeper neh 
rinin prka doğru dirsek noktasını 
teşkil eden Dinyeperopetrovsk sanayi 
mmtakastnı esas hedef tuttuğu anla
şılıyor. Rua ve İn&fllz kaynaklan 
SovyeUerin buraya 60 kilometreye 
kadar yaklaştıklarmı bildirdiği hal
de, Almanlar mevz.i zikretmeden bu 
saldn1mlann stratejik bir mAnayı haiz 
olmadıtmı. Alman, İtalyan, Macar, 
Rumen, Slovak krtalarmın da iştira
kiyle karp aaldırunlar yapddıtını ha
ber veriyorlar. VAkıa Sovyetler bu
gün için milhim muvaffaktyeüer el
de etm!s dejillerdir. Fakat bizzat Al
man tebliJlerl de Sovyetlerln durma
dan aaldırddtlanm ve kendilerinin 
karp hOcumlar :18Pml)'ll mecbur kal
clılmı. hatta 7lne bu teblillere ıöre, 
Almanlar kar Ye kıp rajmen zırhlı 
blrllklerinl dahi bu hOcumlara 10k
m17a mecbur olduklartru bllcliriyor
lar ki, bu da Sov)retler 'balammdan 
elde edllmif bir hedef demektir. Di
ler taraftan :18Vat ve Wrid dahi 
olsa, Sovyet ilerlemesinin ~tOn cep
he bo7U11ca devam ettllt ve Sovyet
lerce mahdut bedeni tlblye muvaffa
kıyetlerl kazanddıtı muhakkaktır. 
Zira Sovyeüerln ifpl edildiJinl bil
dlrdlli birçok yerlerin işgali Alman
lar tarafından tekzip edilmemiştir. 

Buna kll'Jılık Rjev ılbi mühim 
mevkilerde de lateyince Almanların 
bu ilerleme)'f durdurduktan muhak
kak1.1r. Ana hatlariyle b~ d@fi -
likQe utnmadaa AhMn mevzUeri 

ılmdllik oyulmıya ve kemirllmiye 
devam ediyor. Anla$ılıyor ki, esaslı Kabire,l (A.A.)- Orta şark ~ 
değişiklik, iki taraf için de çok bü- ~liz tebli,Ri: Dün kıtalanmız Ma• 
yük kuvvetlerin toplanmasma ve ha- raua doğusunda Bingaziden giden 
reklta geçmesine müsaade edecek za- yollar üzerinde doiu şimale dol
mana kadar pek varit değildir. ru ilerliyen düşman kollarile ta· 

Şimali Alrikada: 

Blnıaziyi işgal eden ve çok muhte
mel olarak Demeye kadar llerllyecek 
olan Rommel ilk hedefine varmış, ya
ni gelecek sonbahara kadar buraları 
muhafaza etmeyi sağlamış gibidir. 
İngiliz matbuatınm dili, Şlmall Afri
kada İngıliılerin tekrar taarnıza ge
çeceğine dair ümit vermiyor, BilAkls 
bu gazeteler mütemadiyen mihver 

12fJ8 Sonu; Sa! 4; Sil: 1 

vasa tutuşmuşlardır. Avcılanmız 
Binl(azi ve Msus böl~elerinde 
düşmanın makineli kıtalarmı 
hücum etmişler, bir mikdar an
ha tahrip etmişler ve bil' kısmı
nı ha!>ı:ıra uih'.atmıslardır. 

Barce ifgal edildi 
Roma, 1 (A.A.) - İtalyan telt· 

liği: Barce'ye varılmıe ve bu fe'" 
hir ,reride bırakılmıştır. İtalyan 

~ Sonu Sa, ı. Si t 
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B.ı 
~ B. et r f l lnı:fde Dünya münakale yollıımım kesil- ı Fakat istıhsal nisbetıni arttırmak su- " • 

Ayni zamanda aziz yurdumuzun diğl ve mllletıer arası mübadelenin retiyle gunün ihtiyatına nısb-ten ce- Kaloriferler Hakkında 
bugune kadar hJrpten masun kalm~ tikundlğı şu sırada mllU ko :1.1nm:ı da- vap verecek hale geJmeslne de uzun 

Haf 
1 

a içinde Yakaca 
ntısı Kalmıyaca 

olmnsr b ze bu ük yer.gmm hudut- v nm mutlaktı g~kleşmesi ıç·n zamand nbeTı çatışıyoruz Barad:ı dev Bir Karar Verilecek 
ıarımıza gcrp dayandığını unuttur- Turk milleti her $eyden evvel m·ıu Jet -clindek lerle hususi sermayelere Sehl r ~ıı inin Şubat devresi top.. Satıc.lar Normal ihtiyaca Göre Yapllacal• 
maml)lıdır. Bugün memleketimiz çe- lktt adıyle lhtiynçlarmın mUmkün o- istinat eden fobrikalar arasında h ç bir la'ltıları bu ün sMt 15 de başlıya- ~ 
peçevre hnrp yangını e sanlını bu· lanı rmı tem n e;ylcnl:'k mecburiye- fark gozetmiyorum B gü bunların caktır V 11 ,.e Belediye Reisi Do'lctor 
lunmaktad r. Bu gerçe • bütün va- Undedlr. Bu itib:ırla mt kt lm hepsı yalnız bir sermayenin faiz ve Ut Ş hre oduq ve kömür geUrtmek 1-
tan<faşların d ima göz!!nünde tutma- ht'r alanı da bnt n vntandaşl rtn var resilm llne cevap verecek şekilde de- t.fı Kırd:ır kısa bir hitabe ne c~l- çin Vilii.yE.'tin aldığı esaslı tedbirler ve 
lıırı ve onun ş:ırt koştu !ll anlayışı ve olan imkllnl n son q ddlne kadar Is- fil mllli müdafaa ve halk ihtl SC'yı ç::ıcak ve mll_ kerC'lr>re g~I e- h val:ırın yumuşaması, ellerinde odun 

ki t l 1 ,... tismar tm ,_. t• d M lli 1 yacını (:('kt r.. s.u •ünkü muzake clerd<' k lö- 1 ve kömür bulunup da bunl:ın !azl 
uyanı ıgı go t'rme er J.<1Ztmdır Bun- e en.T z nıre ı var ır. 1 ka...,ıl yacak surette "'alışmak :ç·ın dev lf 1 b 1 ı ! 1 B 1 
d b · ko k d k .,, "' • r er 1 ına arın smm:ısı ç n e e- k:'rl::ı satmak için rriz.\iycnlerl malla-an a ;ı:a yurdumuzun harp musi- nınmenın gere. ışanya arşı, gf'- !etten her yardımı gö eceklerdir Bu- d " ., 

b15l e.~nde, Şileden gelecek kömürler 
Üskudar ve Kadtköyilnde, fğneada 
ve Midyeden motorlerle gelecek kB
rrUrler de şehr n sahil bölgelerinde 
sattrrılacaktır. Odunlrır da :ıyni ıse

bPtind<'n masun kalriın.sı, füzlm bu rck içeride mııdd temellerini yarnta-ı tün bil 
1 

_ • . ive zabıt.ısı tali'natn mt'!line eklene- ruıı atmıya sevk<'tmlştir 
h. rbın do11urduıı.u sıkıntılardan uzak bilmek için ba Iıca işler mlz tedarik hAr Aeşnt3~aht~agmekn ye,rlı sanayı mız, celt hır ırııddt' bulunmaktadır Geçen İki il llk iı kö O Getirtilecek kömür ve odunun fıız-

6 6 ... ... ı ıyacı ırşı devrC'den kalan bu işin bugiln kesin d 
1 

g n so1nr~ b pıılr ğm r 
1
ve 

lacağmıız z!hnıye ine de yer verme- ve ısUhsal, tnşIMe ve dağıtma ronra da . . . yamazsa va-
1 

o un ıırın ge mıye aş tyaca ı an a- la oluşu ve h::ılkm dıı nihayet en faz-

k!lde depolara vcrilect'ktir. 

mt'I d r. FılvAlt guwI yurdunıuı: hııııı d l!ıtıh15k al nhırm ~ıı"Tl 1 bulun- tan şlarm ıyı bır anlayışl m h'"tlrni- ~!ara ~ar r ştırılaca 1 umulm ktn- Uma tadır Nthtıyl't hafta içi de hal• la iki aylık ;y ltncnk nl eağt g'nö-
dı ındadrr F kat cıh'ln b ıhranmm mııktadrr. yete ka~la~malan z ruretini benımse- rr T 1 tn meye eklenecek mad- kın lhtiyacı'lı karşılıyat'ak odun ve nündP tutllm:ıkta ve bunlarm ihti-
c ndC'dir ~e bu buhranın te ırleri al- ı Mıllt lktısadın yet edi ı ıht y ç mi e!cHr 

1
., hı h~tırd n çı~rmam lıdır- dt', S!c kl,ıJ:- . ı!ırl O~tu lO dereceye dü~ kömur buiunacaktrr. Sint''dı. 'Çerkes- yacı karşıladıktıın başka, bir muddet 

h"litıdır İki buçuk yıld nbcri hudut- maddelerinin hudutl:ırırrızm dı mdan . r: u, a:a ! tıhsal şler ndc.- h kUme-ı s ~re k örıfrr erin 20 derece hara- kBy, Kabakça istasyonlarından va- sonra fiyatların düşect'ııl de tahmin 
rımız~ d{imda sürup gitmt'kte 0 • getlrlleb lmc- l iç n hükOmct"miı n ~;ıız .mıllı kırunma d1~~sını'1 emretti- ~ n ;e:ecek S<'kılde y.:ıkılrnala 1 gonlnrl, elccr'k kömürler tstnnbul Pdllmektedir, 

1 n harbın y 111ttığı sıkıntılan bız de büti\n imkıl lardan f yd lanmıya l- h yonde v~ yold but n kuvvetleri m u ---o- ----------.--111a------~---,-
rrkıyoruz. Ve giln geçtikçe memle _ vurdugunu belirtmeli: •sterim F::ıkat are te get rmeyı ~n ~.r k mk lan 
ket ızde bu skıntılarm daha ziyade evvelC<' d işaret etiığim gib . buailn blle gerçekle t nneyı goze alır: 'bu 
ı t , mı da bıliyoruz Bu vakıa bu- milletler arası mün kaleleri kesılmiş lunuyor. Turk m!l'e•ini de bu utur

tün vatandaşların yaş~yış istekleri -1 ve milletten mlllE.'te mf.ıbadrle Uıh- dl fert fert ve top.tan ~ent' 1 rin d.ı
,.. n. yaş yış iddıalarının huduilarmı mlT'lerln fevkinde zorla!lll'tştır. Bu şen başarmısı b•z k t ı muvaffakıyc-

ı olar k ç z nelerı çln bınncl şart rple dl arıdan gC'l b l cek madde- te u artıracak tr. Hıç nntmavalım ki 
Bu sebeple hudut! runızd harp lere pek o knd r b"'lbnM:ımnm k \"e yok! klan .~ne k istihsal kudre•imlz 
aması, bizım normal yani 1939 se- bunların az1ıgına ve hatttl yoklu una ve ?n~n yuk41e~ b:ı,:ırı ı ile karşıl -

rt'slndekl gibi yaşamamızı icap etti- bilerek katlanmak mt'Churlyetind yi•. yabıllru 
r C'ğ h kkind::ıkJ dil Oncenfn yalnız o htılde bugünü şartı rı iÇİT'de mılli Sebepsiz tela~ gösie1'enle1' 

talı de ı belki çok fena 'Ve ur rlı korunma dav ının lstedığ' v ıt 1 rı 

a şı 
• 

nsız ır 

Açıhyor 
Ankara. 1 (TAN) - Milli ko· 

runma kamınundn bazı de>ği5ik
likler vap•lması hakkındaki lavi
h-ının Büvük MHlet ~eclic;i tara 

old ğumı yurldıışl ıma h tırlatm:ık ve malzemeyi yaratm da h men he-
fen'ıd r men tamamfyle mmt h ın k y-

llfiJlA k. d naklarına dayanmak m vkli'lde bu-
" l •oJ'lUlmQ lll'll8l.TJda lunduğumuzu açfkça SÖYie C'V 'ıfr 
ferdi raltatw kıymeti yoktur bo,. b 1 rım 

ç d n- fınd n kabulü üzerin tatbikatta 
ür t v kolavl k tem;ni b~k1mm

dan alfikadnr Vek·1e•Je'"c hazır· 
lıklnrrı baslanm1s+ır İase müste 

Slıvın yurtdaşl" rım, 
Köyliimiize dih;en razifc 

'le zaman. nerede ve nasıl bltecef.rl Milli lktı adın st"h 1 
lı olmıyan bu cihan harbi karşı- araııı da ve h ç ph ı; 

ı da ve on ın Y'<ırattığı buh,.an için- drna tir. Onun lcfn "md ve k clnr 
P b 7. m de ı mez ana davamız milli olduğu gibi, bund:ın sonra dl t h 1 
ı?urımadır. Burada milli korunmayı • !erimizde her eyden ön t' ~r i

" ı;reniş m na tyıe atıyorum. Bizfm mlze guvenlyoruz. Turk d \ 1 t nln, 
lll korunma d v mız bir yand n Türk köy!" ünü k('nd 'le temel 

h ıdııtlanmızm dışmdıın gelecek her dııtmr teiO'nr etmlyt: h ZUl'l" yo' tur 
t tehlikeye kar ı aziz yurdumuzu, sanırım. Bu!!Uniln m ıı· korun'n 

t k15hmlzf korum k, OtC' yandan da vası da her şeyd n c bu t 
el ıuya buhranının doğ\İrduğu sıkıntı- dayanmıı1tt dır. Şimdiye k <t r 
1 ı zamanında ka~ıl ınak ve böyle- harp yılla ı "çintle T 1 le ~ ·y~·i 

• milli varhgımızr yıpranm dan sa- mıtl! koruom dav d ı rl 
ıı lam y şatmak ve yürilfmckt r. nı burad~ o rrk 

'•ıllJ korunma da\amrzı mutlaka ek- kat ıısıı bundan 
-;iz 'e pürüzs z olarak gcrçekleş- ınsa bu dnvn u ndıı 
bılrnt:'k fçtn botUn varlığımızı bu kudreti gö<ıtere e rtır. 

~ nm u rund bntekt'te getirmek Bu yı rn kı lı e im 

ar! ~ tia kanunun tatbi1<atı et
rafmdn te~kil~tn direktifl('r hn
:rırfom:ıkhd r Bilhao::sn vur_ı.run 
C'Ularn kar amansız bir mücn
dPlP acılacaktır. Diğer tar.,ftan 
vilavetlerrleki inse tesekki;11,,ri 
de imkiın nisb('tind l!Pnic;letil
mrld<'d;r Runlnr. vaJilild<'rlP is 
birlif'i halinde cnlısmakla b"'ra· 
her. do:n-ud r doi!rtıvn vilav tle
r d ·ı. TiC'art.'!t Vekaleti iase 
mpc;fpo::nrlıi'!ı>ıa bal'lh olacaklard1r. 
f <;t nhul h:e t~skiliıt k clroc:;u 
dıı hmı:ımla>ımrık üzeredi,. 

.Ankarada Yapılan Eskrim 
Müsabakası Neticelendi 

.. n Yeni Karnelerle! 

itmek Satışı Ya ı 
YPnl karnelerle ekmek satışına dün 

sabah baslanrnı.t:tır. Pazar olmıısma 
rağmen. biltün la e büroları ç lıŞ'Itış 
ve karnesiz olanl::ınn ekmeksiz bıra
kılmnm'l~ı temin C'dilm1şUr. Henllz 
knrn" lamıyan 248 kişi dün rnuMe
l f bUrolnrdrn krırnt'lerlnl nlmtşlar
rlır. 

Knrne usuliinbrı tatbklnden onr 
l'kmek ~arfiY tt, knrnecılz zamanlara 
gört' yüzde vJrmi ni<;b<'tinde azalmış, 
şrhrfmlzde günl!ik un tasarrufu 75 
b!'l kiloyu bulmuştur. 
Şubatın v rml!!inden itibaren Mnrt 

karneleri dnğıtrln<":ıktlr Mart nyı ek
mek karnelerini almak çin ht'rk<'Sfn 
nüfus tezkererini gortfrmesi H'ızrn 

l!t'lmektedlr. -
Üsküdar Halkevinde 

Konferans 
n in Üslrlidar H::ılkevinde D~nt 

Ahmet Ardc>l mc>mlekfltimizde nüfuıı 

ve nüfu<1 k n!etı meV7.ulu bir konfC'
rnns vermiş ve kom)U devleUerle 
TürklyedC'kf nüfus artışını mukayese 
etmi t r. Aynt'a dcvl<ıtın Nüfus artı ı 

e r 

ugün Veri iyor 
Memur Vt' mustahdem'ere verile

c>ek fevknliide Y.am resmi gazetede a
yın 30 und::ı neşredilm's. kanun ilgili 
dııl_rclere tebliğ cdilmirtir Biltün da
ireler bordrolarını buna gör(' hazır
lama ctadrrlar Borlrolan tama lanan 
me'nur ve mUstahdemler bugGrı m:ı
a lannr ?. mlariylE.' birlikte alac k
lardrr ___ , __ _ 

Kibrit Satmayap Bir 
1litüncü Mahkum Oldu 
A.k.cıara;ydr. ki Kemalpaşa caddesin

de tfitünc!llilk yapan T11hsin Kurdo~
lıtl kibriti olduğu halde istlyenlere 
kibrit satmamıs. ancak slgarn alanfo
rn kibrit verecğtnl s6ylemisitr Tnh
ı;frı, dün ikinci a liye ceza mahke -
Sine ver11Mi.,, muhakeme sonunda ?5 
lira para cez.'ısma ve 7 g(in dilkkd -
nınm açtrrılmamasınn mahkOm edil· 
mistlr 

-o----
Gazinoda Aşka Gelip 

Silah Attı 
P bu davanın emrine vermt'k zorun ve m hdut im nl r r ıt 

ız Bu da birim mllletçe ıterag. tin sevindir&<'K m rt<>bcckdlr 
fed:ık5rlı ,m son haddini goze al- kimin ckslltlerin ya ı' e 
mız demektir. Bu icabın her taba- leriM zle kapay c •mm:c:' n 

Ank ra, 1 (TAN) UJus r PtE>SI 
taraf!!' n t tip edlle.'1 ve 17 İkin

a i ba lıv n eskrim mO ab -
bugun neticelenmi lr Birçok 

kin zevatın huzuriyle rpıla'l mü

için nldı ı tedbirler de> anl tılmıştır Ev\ elkl akşam Çembcrlitaşt ki Şen 
=;:::::::;=:;::::::;:===:;;:;:::;::::;;::::.==="=- bahçe ga .. lnosundıı bir silah atma hll

( da 'butun ,;atandaşlıırm şuurlarına, m yorun:. 
\ d nlıtr ıı slnmeslroi z.arurl görüvo- Yazlı t :r.erty t 

•'ll. Ferdi rah tın mmı korunma da mı ır, dan VC' p: t tc> (' 
nsı ön nde ht~lr kıymeti bulun- ntın yantnda d ! u Y • 

l> k 1 r sonund'l k~zananl rm mfi
k t •tarı. Beden Terblycsl Gt'nel Di-
r · ı Cemil Tan!' tarııfmdan veril- 7 30 Prorra-n 

PROGRAJ\1 

dl esl olmuş ve suçlu santlan Abdul-
vı>h,ıp Tahmen Oe N lf Özbek adli -
feye verilmislerdir. İddia C'dlldığlne 
gör<'. Abd hehap sarho olarak Şen 
ba'lıce gazlno!lllna glrmfs ve arkad ı 
Naifın mns md:ı bira fçm"ştir. Bu sı-

2. 2. !H2 

r-·... DiKKAT -, 

j Ağacslı Madeninden~ 
Faydalanamaz mıyız?l 

Bu yıl kf§m, yirmi beı, otuz ! 
yıldanberl g15rülmemtıı bir şiddet : 
g!Ssternıesl ıehlrde fazlaca mah· ! 
rukat fstlhlfikine sebep oldu. Mev ı 
ılm başında lstanbula ıtok edil· :

1 mlş olan mahrukat mevcudu her , 
yılın rstlhl.iklnln fevkindeydi. o i 
kadar ki, normal zamanlarda bl· ı 
le mevsim başında halk mUşkU· 
IAtla mııhrukat tedarik edebilir· 
ken, bu yıl hiç zahmet çekmeden • 
ve istedi§! kadar mııhrukat aldı. \ 
Depolarda da da1jlar gibi nıahru· • 
kat stoku kaldı. Fakat ktfın, her i 
yıla nlsbetle iki ay evvel ve çok i 
tlddetll başlamış olmasf bu stok• : 
larl eritti. Bu mevsimde Kara- i 
denizde de aeyrüaefer çok g09· ! 
tur. Bir taraftan kudurmuı bir : 
halde olan Karadeni:lln seyrUae· l 
fere gayri mlisalt vıızlyetl, dliier 

1 taraftan harp zaruretinin icap et· 
tlrdl1jl vaziyet münakalAtı gUç• 

f leştlrlnce, şehrin mahrukat teda· 
İ rlklndc mUgkUUit başgl!sterdi. Bu 
ı yUzden havagazl 'tasarrufu ~ p• 
i mak iti dügUnUldU. Geçen CI· 
f han Harbi esnasında Cendere bo• 
! iiazı Jlerl11lndekl Aiiaçlı linyit ma• 

i
: deni ıııctllmek ve bu maden kı· 

sa bir dekovllle KAğfthaneye ka· 
dar getirilmek suretiyle ıehrln 

i mahrukat ihtiyacı mehmaemkAn 
! karşılanmıştı. Şimdi Aiiaçlı llnyit 
: madeni metrOk vaziyettedir. A· ! 
i -caba ıehre pek yakın olan bu ı 
:1 madeni ltleterek latanbulun mah f rukat lılnl halledemez mlylzt ı 

t4 
Muayyen Saatlerde 
Şehre Gaz Verildi 
Havar,azl tahdidatma dfin başlan .. 

mıştır. İstanbul, Beyo lu ve YE'llikiiy 
bavagazi dalrelcrl ana borulara ver
dikleri normal tazyfklt gazlerl saat 
13 de yandan a~ ğıya dlisürmilşlcr, 
saat 19 da tekrnr normal tazyikle 
vermişlerdir. 3 saat süren normal gaı 
v<>rlmi saat 22 de ylrte yarıdan aşa.o 
ğıya dOşürülm\iştür. Gaz verilm!ycn 
s tlerde gaz kullanan olm dığındruı, 
diln herh nm bir bavagazi kazası 
ltaydedllınemiştir. 

Caddelerdeki Karlar 
Temizlendi 

'"dığını dlmağlarnnıza yerleştinnC'k nohut gibi ylyect'k m dd 1 
<'t'buriyetindeylz. Turk mlllet , Uırl- tına eht>mmlye1 Vt'rrıı ruz Gc k rr>ı-
ndc böyle fevkatftde zamanların, tıır, d n, pat ı gibi a 1 yiy 

fi'\ kal.Ade znrttretrerlnl çok kere duy- madde~rinfn, g k f u ye, 
ı ve 'Ulmanmda ka\.ıramıştır. Bu - mck, nohut ve em ali kuru 
ın de bOtOn milletimizin tarih! bir rin ;yeti t rflme 1 için t'ml 

"zisle bu r..aruretl ta vicdanının için- geni$ parçıılarr.ıda Iklım ve fôpr k 
r duyacağından Şüphe etmiyoruz. şarUa'rı çok elver lidir Tü it köy -
MıH Un bütün kudreUiı.1 'YUrdu milli lüsünden tab atin bu f~y !ldm U

d:ıfaa ve lktısat bakımmd:ın k\ıv- letln znnıretlerlnl ve kendi me ! t

rn t r. He,. üç il&hla çarpısan tN'rü- 7.n Müzik IPI> 
lller araetnd Zihni Er<'nso:y birin- 7,45 Haberler 

c ed Ta~·n lk ne! el un ıır ı 
8
8•0

15
° Mllzik <Ptl) 

, vın ıaa ı 

Oçunnı, Salih Çorlu dörriuncü vr Saıt 1 8,3 MOuıık- <Pi ı 
T vl be ncı olınu tardır ız,so Program 

°*.. ... • 12 33 Sark1lar 

Yeni Hatay Valisi 12,4s Haberler 
h,oo Sarlı:ılar 

18,SO Fa•ıl ehyetı 
19,30 Haberler 
1945 K nu ma 
19,55 Şarkılar 
2o,ı R JyO ur u 
20,45 Marı ölrtııır.ın. 
:!1,00 Ziraat ıakvimı 
2ı,ıo Şarlulu 

Zl,30 Konu ma 
Zl.45 MUrlk 

rada sahnedeki kızlar memleket şnr- Ana c ddclerde ve kaldırımlnrdııld 
kıları öylemişl<'r ve AbdUlvehııbı lbır ken · karla'rm temizlenmC'line dUn 
eô rm c:! r. d \1 h p _ d dev m edı tir. Tcmlı:llk ..mil• 
<"a y e h vaya üç el s Jfü atmış ır. durlüğu 8'11 !elen kar1 rı t midem .. 
Naif ö bek de arkada mı karakol::ı lcr. otomobillerin etrafa z!tos sıçrat
götOnnek ist"yen polıs memurlarına m l rma meydan bırakmamış rdır. 

hakaret etmiştir. Pazarları açık bulunan dilkkAn ve 
Ank ra 1 <TAl'<'K) Hatay v il- ıı,ıo Mnzık <Pi 

11 lnı: kt İ • Umum Mudürll $ tik ıa.oı Dans mn.ıtı 
' c cndirmek gayesine tevcih etmek lerinl gn -nand tt.ıt r ' 1 t yin ed'l"Ilfş•tr. ıa,oo Prorram 
ı dksadiyle 1940 senesi bnşmda tatbik son h duduna k 1 r ! d 1 

elfkiine konulan mı1U korunmn ka- ~Osünme ini ve bunu b ma h re e•le nin h • ki m 1ı yefni 
runu ile huktimete fC\•knlAd saUl- tiyonız. v te rle "nl h t nd r h •en 
h vetlcr verilmişti. Çilnkü harp şart- Köyl~ ~.rttaşlarım, bilmesi tazım olduğu kana "ndeyim. 

1 C1 1 R t-ır fı 1 incide 
l rı altı da Lstenılen net cele no - Şimdi • zınle konu uyoru T k Bıitlln bu tıarek tıer. mllli tes. nO. 
Mal zamanlardakı tedbirlerle clrtıne köylusilnun yaılık -ekim gayretlerin ı dü v b nnet .e yordun 1t1Udat a kud ve Alma kıtalan düşmanı yakın detli kar fırtınalarına ragmun 
h çblr memekette imkln görüleme- desteklemek için hükUmetlnlz elinden retlnl azııltrn ve bunu baltal yRn ı~Y· da": sıkıştırma.va devam etmek· yapılan taarruzlar neticesinde 
ı ı~t·r. Bu kanun, 10 aylık bir tec- gelen imk!nları ve vasıtaları kullan- ıe,.dlr Satın alrra kııblllyetl yük .. k cdırl r ı kıtalarunız mevzii muvaffokı ~ 
ı..bed n 50nra 1940 sonlarına doğru mak kararındadır. Mısır. darı ve pa- ,olan vat d al'ln yanlıı harek' tlerl Mi v r tayyiU"eleri j!en c kıl- yetler elde etm ı d 1 ~ enı ihtJyaçl ra gö f' tad"l edılml tir. tates gibi ;yazlık mahsullerin tohum- gün' Ok ıMlyaçlar nı ted rlk zorunda mck olan İngiliz kuvvetlerine k k 1

1Ş er ğve t u~n 
H::ılbuki cıhanm bugünkU durumu luklarmın, toprak mrıhsv.llcı:· of"s v olan lu!mterlıe ine çak lztlrap vere· ve duşmnnın :genl~rine durma- ı pe agı.r ayıp ara U rra mış ar • 
dune n:ız:ıran daha karışık ve 'ka - ya Ziraat bankası eliyle tedarik edi- tıırır ve vermektedir. d t kt 1 B ~ dır. Duşmandan yemden bır Ço~ 

1 •- ım t v h -" b'"'az B b ı d" ki ·ıı· k an anrruz etme cdır er. 1• tanklar ve topl r alınmı~tır ı .ın ıno o uş ur. e er ,.;un u lerek çitçiye avans olarak <blıtılma- u sc ep c ır , mı orumra ka- k to b"l k l t h · a ~ · 
d ha daralmakta ve zorlaşm:ıktııdır. Si, bu kararın lçınde bulunmaktaılır nunıında en yapılan t d.. lerl hukU a~ o. ~o 1 va I mı ve a rıp Orel ve Har kof ö11ii11de 
Pu durumla muvazi olarak yurdumu- Dağıtılan ve ekilen bıı tohuml rdan metın herhangi b r m dde !l tesbit 1 dılmıstır. • • 
z ın da ilet dl şartlan değişmiş, ls- atmac:ak mahsulUn tohumluk ve ıhti- ed lecck şah i ıhtıyaçlar us ünde b • Londra tekzıp edıyor Şiddetli muharebeler 
• h ali, ıst 15kl; ithaU\tı ve <ihracatı r ı d ı t ı k rlk i i me~nı· ve tat ı ı yaç az ası ev e çe s tın a ınaca •ır . . r • mryan n Londra, ı (A.A.) - D an kuv- Bcrlın ı (A.A.J _ Bu son i.ır 
~ ınlln icaplarına t:öre, düzenlemlye B i in h d • d: her ha gı bır madd t" t k d y1 b ~ unun ç to um lgıtma sırasın :ı eyı ıcare as e vetler nin B"ngazinln takrı en 100 gun ıçindc Harkof'un şark kesi· 
tuı.um h ıl olmu tUT. tcihum verilenle dm pu1 ve her ne i stok ya malannı me etmeye d r olan le>m trc do •usund::ılti Barc>e'nirı şark -

En esaslı Qrensip res mden muaf yalnrıı: ihtiyar heyetin- salllhiyetler! genişlet ımı!l vr- taerih e- ucuna vardı ı rm dnir olan İtalyan mındc mulıım Sovyet suvari te-
ıınm korunma kanunund::ı yapılan cc tasdikli birer beyanname alınacak- dilmiştir. Memleketin mud faa kudre- ıdd' sı Lôndra salahlve•lı mnhfılle- şckkulleri durmadan Alman mcv 

lıu yeni tadlllerin istihdaf etttği ga- tır. Bu beyannameler iaşe komisyon tını korumak ve milli b rl il bozm m k • vit edilmemektt'dir zılerinc hücum etmektcdırlcr. 
'E'lerl v tanda larmım !y ce anlama- Jarrnda veya ekim komisyonlnrınd3 maksadıyle kabında bu saUihıyetlerin /ki gemi batırıldı Bütün bu hucumlnr gcrı piısktır 
1 rmı •-tıyorum. Bu """'elcrde Jstlh- toplanacak ve t m:ımlandıktan sonr kullanıl cağını ve b.ışk yurtta !arı tulmuş ve bınden fazla Hus ölü-.,, .,~., k d" ı hl ,~, Lo d a, 1 (AA.) .Mnlzem dolu . 

llmlzl arttırmak, ithaltıtnnızı ve ih- mahsulün: satm lmması ı(m t<ıpr k en 1 e erıne .Uzu u maddc-lcrden sü sayılmıştır . ..Bu kcsımde blr h d ı n arak Simall Atrlkırva doğru g.den 
,. ratmııu dünya şarllal'ına ve kendi mııhıull.erl of'si t~l!Stına de roluruı- 1 ma rum. e .en erden bu .. maddderı al- biri büyiık, diğeri ort büyü'dilkte çok Sovyet esiri alınmış ve mu· 

•ıya,.lanmız:ı ,.öre duu lemek ge- rak tohıım alan mı st h\ilı'I n 1r r ' t m k gıbi bır tedbıre mur c:aat olur a- hım _mı"ktarda malzeme ı'gtinnm "' .. ""- h ik nakl ye C'Mislnln Cum:ı gec<'SI ,. •• 
-rpk h .. ..ı .. ten gelen ve ner.ek aahllde mahsul ııtcnecektir Mah 1 ahnırlten C:Bt;ınI atırlatmak ıstedım. Çunkti t olunmuc:tur. ~... "' ı k A dl'"liv!e dcnlı.ı: torpil ay yrcler! ~ 

ti"'-·] ··"'len maddelerin mtllet fert- tohum avansı elde ecli!ecekt"r Bu m h mem e ette Y lnı:ı k zanmak hıraınm 
,,_,.. t:'lll h ... taratt"ldar lflcbi ht mal b'.ltrrıldıgı 28 29 s nk. un gecesı Qı .. e 

lrrt rasmdakl d ğdışınd3 adnleti te- snller, toprak m:ıh!!Ullerl ofı nce her .. um surme ne ne rejımımiz ve ne hııber <'.rilmektedlr '" o an .. • 
ıııin etmek \t bllh sn tırs ttan lstJ~ köyün bağlı bulunduğu en yakın kıra de bugU mesul yet mevkıinde ol nlar lin şimnlı şarkisinde .Alman J>l· 
fade ederek halk znrarmn menfaat merkez! veya istasyon, i'!kele v~yıı pa goz yumamaz. vade birlikleri ile mühim Sov-
temin. etmek istiyenlcre hayat hakkı zar mahallerinde satın atmacakt1r Şahat menfaatleı-i fçln memleketin miıdahale olunmıyacak v.e fakat spe· yet kuvvetleri arasında mevzıi 
\ <'rtnemektır. Bu kanuna dayanarak 1 Diğer taraf.tan 1941 yılı '?!tah<ıulti de lktısadl nizamına darbe vurıınları ve külltörlerin diğer yurttaşların zarnn· mahiyette şiddetli çarpışmalar 
ldığrmız bUtlln k::ırarlarda en esaslı bu yıl içinde toprak mahsulleri o' si- bunu bir llerlyı glSrı..ı perdes yle 15rt· na kendi menf atlerini temin için at- olmuştur. Sovyet kıtaları bir 

ye ve m:ıksadnnız yurdumuzun mü ne satılan mah aldcn fazla olarak t mek lattyenlerl millf korunma kanu· tını borsada 'kayıtlı lmiı; gibi gbster· kaç mahalden geri püskürtül
ri:ıfaa kudretini ,;e kaynaklarını aı.ıt~ l942 yılında mahsul ge lreceklerc a- nundakl yeni tadllAta dayanarak ce· mek ve attm için lstcd kl~ri fiyatları miiştür. 
tı mııkla beraber, bugünkü şartların rad:ıki fnrk ic;in f yatın ylizd" 20 s ni ~••andırmak :ve devletin kanunlarına borsada takarrür etmi$ re mt fjyatlar 

ap ett"rd ği fed:ıklirlfkların mlllM betinde bir prim verilecektir Bundın ve kararı rına uyan vatandaılal'ln olarak ileri sürmek g"bi hareketlerine 
rertl n ara rrda adi15ne bir tarzda ayn olnrak 03 patates ek\m iç~n her 1 göziSnunde tefhlr ve bu ıuretıe mad· musaade cdılmiyeccktir Bu münase· 
t kııımlni temin etmektir. Bu prensi· ddnilm başına iki lira prlm ödenecek deten oldu§u kadar manen de teczl· betle altın flyatini yukscltınek için ya-
bı hllkümct her karannde ve tedbi- tir Sonra ziraat 'banka,ınca m1str ye etmek 'ltaZlfemlzdlr. yılan asılsız haberlere lnanmam:ılarmı 
rı1e takip etmektedir ve edecektir. d~ı ve p,.ıtata ziraatı için farla ek·~ ,A.Uıll f [yatları ve spekUUito terin 1dı.ine ve kendi za-
ÇUnkU bugOnkU mUcadelede mlllel· yapacnkl:ıra ba,..k:ıya olan borçları rarlarma yüksek fiyatlarla nltm satTn 

ler ya bUtün fertleriyle var ofarsk nazara alın~ac:hn munr m . tih al krc Sayın yurttaşl.ınm, almamalarını sayın halkımıza tavsiye 
kalacak, yahut da hep beraber yok di~ verilecek ve bu m: "ısulun tm Bu arada size bıraz d altından b;üı.. ederim. 
olacaklardir. Yurdun mOdafnaaı yıkı· alınmesınd mahsup c.-'1ilec ktır H ki\• scdeyim Bug n altın d!inyanm bez Sayın yuMtaşlarrm, • 
lır, milletin umumt 1kt s:ıdl durumu metfmiı: kovliintin fazla stihs 1 g Y tarafmcb mübadele vasıtnsı olmak· Milletimizin hiık<lmetle şimdiye ka-
borulursa ne biriktirilmiş ser.vetlerln retlerlnin lfivi.kivle karıııl neb"lme i- tan çıkarak. mal h linde kaim iltır Biz dar olduğıı gibi bundan sonra <b iş
ve ne dır l~dihar edllmlı eşyanııı f3y çin e'de edeceği ıa e madde'ler ne d·- de ltına hır ncıvi mal nazariyle bakı· birliğ.ı ve elbirllği sayesinde istlhsall
da51 olm::ıdrğını iki senelik harbin ıdi ğer fiyatı vermek nımindedır Onun yoruz. Onun lçındir k alım satımına m!z.i arttıracağımıza, ihttr.n;l::ınmızı 
memlııketlerdekl 6nemll tecrUbe er 'ıic:indir ki son defa fiy3tJarın yük-.el- mudahal~ .etmiyoruz. Ancak bir kaç imkan derecesinde karşılayabileceği-
lıbat etmlf bulunuyor, tllmesinden evvel 1941 m-ıh 1 • spckulatorıin h lkımızı altın satın al· mize ve herşeyden üstün olarak mü-

~t W .korunma lm::ıunundak .- yeni tmda "stihru et~ikleri huğda;u ç:V- maya teıvık için bazı asılsıı haberleı d:ıfaa kuvveti ve iktr.ıadi kudreti yük-
t ~ılat, hu 6metc bazı yenJ sal hlye • f d laf hlQ . işaa etmek, nltınr bor11d:ı kayıtlı İ· sek bir -memleket olarak kalac:acımıza 
k rdl Bu salAhiy tlM'le ıti- ar, arpa, yu • m:ı t ve mı ın · 'b" ·· k . . 

ı lstilı llmizln arttırılm • toprak m hsuller· ofisine tesrm etmf mdiklış gıf 1 gkostekrmf~ ve altın ıc;fn ıste· kani bulunuyoruz. 
1 1 d ... 1 b iki ku öd er yu se ıya•lara borsada ta· S ·ı yü ki" ailam ahllkl "'' mı t~mln edeceğimizi ve rnz ev~ o an ara a ru o :ışmn ruş en k . . • . .. . :ıg am re ı, s ı uır-

" el 1'%cit m MaSb l' ellSlbl d ha mes karart-ıştmlmış bıtlu:ımakta ve v::rur etmı11 r~mı fıyatl::ır susUnu birine inanır, b!rbirlne güvenir vnsıf
kol .><lıkla tatbik ed~eğ ınizi umuyo- bu suretle fıy t yükselişinin muh .,, d mek yolunda\:ı faaliyetleri g~zlimüz tarımızı en üste çıkaralım. Mcmleke· 
nım Kanun, hük!ın-etfn el koymak bir' kısmı geriye doğru teşmil ve vak- tı~n !'?çn:'ıyo~. Yap.tığımız tahkıkat, aı. tin içeri ve dışarı siyasetinde sizin bil 

t' h n m dd in biriktirilmesini tinde devlete s:ıtıe ;;yapmış olanlamı ıçı~ ~steaılen fıyatlar~ bu bir kaç mc.-di~lnlz hiç bir hareket yapılamaz, 
ııtmck sııl!lhiFeilerini g şlct- hakkı nclli lmkfinhrımız derec:esirdo :~~lulato~ tak~ahnd:ın su~ 1 ?larak yfik HükUmetlniz tatlı, acı hiç bir hakika-

t ibl, ıu umıı h :dlrtd ııv, m it za gözetilınclcteılir. du mı 11 ıkat~e~ u~ .. fıiYatlar ol- ti sizden gizlemez. Sfz, h:ılk idareni-
fü ınth ne, depo dilkk5n, ambar, Türk ı;'ftçisi, Huldimct knnrr ver- ğun~ ı;:ostcrmışt.tr. Esasen memlo- dn bu tabiatlarına inanırsanız. dışar-

manltk! vesalr her tul.'lfi mal konu- tliği :e du,iindiifü bu tedbirlerle siz- ketimize hariçte."\ küllıyetli miktar<b dan !çerden. açık veya sinsi sokulup 
· b"le yerlerde arama y.'.lpm k salı- den biitiln iş kuvvetl~rlnizl tam • altro gelmekte oldufu da &öz önunc yayılan zehirli fikirlere ve havadislere 
h ·y de hllk ete vermiştir:. Pek kilde kullanmnnm ve yarı topnıkla- alınacak olursa piyasamızda altının karşı kaya gibi dyanırsınız Bütün kuv 
'yi b Un; n[z kt, illi kpnınm:ı davn- nm !n:ı,kin huClutlıırma kadar ekme· dünya serbest altın p!yi!Sasındıki fiyat vetıerlmiz:i, hele mıınevf ve nblS.kl kav-

m ddl d tldert, mllll kny- *." !'tiyaı: y~ bcklJyAr, !ardan kat kat ~:ızla o~ı:ı.:ı.sı için iblr vetlerimizi birbirimize ekleyip nrttıra-
rrmız ve milli lruvvetl<'rimlzdir. S • • • • · k · f ~ • sebep bulunmadıgı Jtendilıgınden anla. cak zıım~ndsyız Bn cihan yanı:mm· 

ıi ~ nın baş rılab"lme 1 için her anayıımızın lll lŞCl ı ıçın şı.Irr. Binaenaleyh bütlin dunyada ol- dan ~b' liğiyle, ~~eflmizle ve kud-
l'V\ 1 bu ruvvctlcrln hareke- Genç sanayiimiz bugünku mü11tul dnfu gibi altına m:ıl nazarı;yle b:ıkıl- retli olarak çıkacağtmıza sağlam ve 

bu ynokların işle- şartlar içinde masnuat ihtiyacını ta- makta d~am edilece'k. bu maddenin sarsılmaz iııı:ınımız vardır. Heııiniü 
t d r, mamen kap:ıyamıv11.c::ıgını b"liyoruz scrbe tce •hın satımına hıç b r vec:h•le cvgi' .. rle selnmfarım ,, 

* 
• o ko~a. ı ~A. A.) Kızılyıldız 

gazete ınln cephedeki muhabiri cenup 
cephesindeki Sovyet ilerleme hareke
t nin devam .ettiğini blldinyor: Son 
24 saat zarfında 20 meskıln mahal 
dahn kurtarılmıştır. Kızılyıldız, mer
kez cephesinde son Oç g(i.n zarfında 
4000 Almann öldUrUlduğunü, 60 .ma
hallin geri alındığını söylemektedir. 

Münakale 11üçlükleri 
Londra, 1 (A.A.) - Alman ordu~ 

lariyle Rus kışının arnsm:ı, Hitlerln 
Pazar gUnü vatandaşlarına söylediği 
gibi, birkaç hafta değil, iki ay gir
miştir. Alman ordulnnnm ilkbahnr 
tnarruzuna istedlkl<!ri ildim !iartlarl 
altında girebilmeleri için, en asaJı 
dıı.ha bir ay geçmesi lAzımdır Ara
dan geçen zaman içinde Smolensk'
den Karadeniz limanlarına giden Al
man cephesinin arkasmdıın geçen 
mühim &}mendifer h:ıttı Lozovaya'da 
kesilmiştir. Bu hat lrof'un garbında 
merkez cephesinde clddl bir tehdit 
altında bulundun.ılmaktadtr. Bu mü
him şimendifer hattiyle beraber kay
bolan hareket serbestliği Almtın iaşe 
trenlerinin uğradığı mil§küllQFi bir 
knt daha arttmıcaktır. Alınan tren
leri şimdi bütün şark cephesindeki 
ordulamı Jhtiyaçlarmı temin eden 
başlıca hatlnrt birbirine bnğlıyan h~t
lar ara ındıı gidip gt'lmckle iktlfa ct
mlye mecbur olııeftklnrdır. 

Dün, çağrıl n şahıtlerln ifadeleri mfies e e tıahlp ve kfre.cılatt da bl• 
almm1ş ve suçlular 8 inci a llye ce- n lan önundekl karlan temlzleml.ı• 
za m hkcmesine verllm!:;;lerdlr. lerdlr. 

Baştıır fi 1 incide 

J a11u11 tebliğine göre 
Tokyo l (A.A.) - Japon umu· 

mi karargahı, Japon kıtalarının 
Johor • B11aru şehrıne vnrdık!nrı 
nı haber vcrmekiedir. Bu ~ehfr 
Sıngapuı un k:ıışısındadır. Dar 
o;r kanal \'e ıkı noktasından yı
kılmış bir set, muhacim kuvvet
lerle adayı bi.rbırinden ayırmak· 
ta oldugu, askeri bir tebliğae bıl 
dırılmektedır. 

Cepheden gt len yeni haberle
ı e göre, Singupu: adası içın mu· 
harebe başlruıııştu·. Hızlı Japon 
kıtalar1 beııdın l.İZ?rinden adaya 
uoğru ilerll',Fkeu t<ıyynre meyda· 
nı, kışla, pet:J' s9rnıc• ve muhım 
muvasala yolları gibı ônenıli as· 
keri hedefler, cay)dreıcrle, :ııo· 
töclu topçu tarafından bombn 
lanmıştır. 

/ngiliz 1'esnıi tebliği 
Smgapur, 1 (A. A.) - ingılız u

mumi karargfilıının tebliğinde, dtin 
gece topçunun Johor eyaleti cenu
bundaki düşman muvasala ;yollarını 
durmudan ıtopa tuttuğu haber verll
mektcdır. Japan tnyyarcleri Slngapu
ra .mi.ıteaddit hücumlar yapmıştll". 5 
düşman tayyaresı diışürülmüşttır. 

Johpr Sultanı İbrahim, tebaasının 
menfaatlerini .korumak için Johor 
Bh&ru'do.. ~alm~ır. 

Singapur'mı müdafaası 
Saygon, ı (A. A.) - Yedi hafta 

fasılasız devrun eden bir mücadele
den sonra İngiliz:. kıtaları gece Jobor 
boğazını asmışlar ve son tank küçük 
kanalı geçtikten sonra, şosenin nltın
dnki maylnleri patlntarıık Sıngapuru 
karaya bağlıyan seddi uçurmuşlar

drr. Japon taarruzu başhdığınd::ınbe
rl İngillzlcr lbu çekilme harcketı için 
hnzırlanmı~lardır. Ayni zamanda a
danın şimalinde mücl::ıfaa hazırllkla
rma ehemmiyet verilmiş, Johor bo
ğazının s:ıhlllerinde bütün toplar mev 
zilerine yerleştirilmiştir. Civar sulıll'a 
m:ıyin dökilldliğil gibi, boğazın met
halindeki mllstahkem adıılarn da kuv 
v.etli toplar konulmu~tur. Ayı;ıca ye
ni hava meydanları vi.ıcude geilrll
diğl ve takviye alan İngiliz hava kuv 
vctlerinln Mlft müessir bir müdafaa
ya hazır vaziyette bulunduğu bir in
glllz pı.cmb:ıtnp!l,D b.{ldirilrncktedlr. 

F. BINDISTANINDA: 
-~----~-- _,_.-
Tokyo, 1 (A. A.) - .tmpıır~k 

umurot kararglıhınm bildirdlğlı:ıc dı
re, Japon kıtaları Borneo'nun Hol:ıllı
daya alt kısmının mcrkczf ol n Po11P 
tian k'ı f<! .. 1 etmi lerdir. 

(TAN: Pontlanak. Borneo•nun bat 
sahlllndedlr. Japonlar daha evv~I bu 

uisling, Norve~ 
Başvekili Oldu 

BcrUrlt 1 (A.A.) - Oslo'dan gön .. 
denlen resmi bir Alm:ın telgrafında 
bildlrildığ ne g6re, Qulsllng Norveç 
B şveaili olmu tur. Bundan evvelki 
Baıı.,,eıı:!l Azant istifa etmiştir. 

* O lo. t (A. A.) - Bıışvekfl Qufs.o 
ling söylediği bir nutukta !jÖyle dc-
miştir: 

"Norveçin istediği tskandı>nayyadrı 
iyl ltOm u1uk mUnascbf'Uerinden ba,.. 
ka bir ,ey de ldir. GörilldOıtti f. 
bir havıılden ibaret olan ve Norveçe. 
husranl rdan b.'lşka br şey temin et
mlym bir şimal 1 b"rliğl üzerinde ıs
rar tmektt-nse yl'Ili Norveç kazanı
lan tecrllbelerden istifade ederek re
alitckre m tenlt samlnıt ve m kul 
bir siya et tutucaktır • ., 

Çinde Jnpon Ric'ati 
.Qun ng, l ( A.A.) - Dün nkp.ffi 

neşredilen Çin resmi tebliğınde ~ylr 
denilmektedir: Japonlar VayŞU böl -
ges nde bu şehrın 180 kilom tre şar
kında beıı gundenberi devanı t>a n 
muharebe nctıc:eslnde bozguna uğra
dıktan sonra Kantona doğru geri çe
kilmektedirler. --

Bayan İnönü Amkarada 
Ankara, 1 (TAN) - Bayan İsmet 

İnönü bu sabah t tanbuldan şehrlmf~ 
ze dönmi.iş, Rıya rticUmhur Umum1 
Kfttlbl Kemal Ged leç ve Riva et 
cilmhur d-ılresl erkAnı tarafından fs.;i 
tasyonda ka~tl nmı.tır. 

mevklln ılmallnde bulunan 
kat'a aııl<c;ı: çikarmışJıırcfır.) 

Japon lıava akını 
Tokyo, 1 (A. A.) - Japon tayyııır 

relerl, Sumntra Ue Banka adası araıı> 
sında İng·11z harp gemilerinin biıntııo 
y inde seyreden bir kaf eye taar • 
ruz ctmi lr. Dlr nakliye m 1 bnı. 
tırılmı:ş, i gem! de h ra uğr~ 
mı tır Sing purun ccnu'ımnda ba;Jd 
bir k fileye de tnnrruz edllmlşitr. 

Jnpon bnhriye nln Buyük Oky n~ 
sun cenubunda ır k ytplar v rdl 
ve Holanda k\ıvveilerlntn 54 J P01! 
gem fni batırd m hakkındaki h b 
ler tekzip edilmektedir. 

D/GER HABERLER: 

Vaslrtgton, 1 (AA.) - Luzon adı) 
ıının Japoo takviye kıtnl::ın g im ye 
dcvnm ettiği Harbiye NezarcUnin teb· 
llifnde kaydedllmc-ktcdir. ~ 

* Şydne;y, 1 (A. A.) - A vu'ltralyıt 
mand nlığf tcbl! ndf'. Ambo ., 
a Çıkan Jnpon ku ~ titrin 
n by;yurc me;yd ı r r '* 

rı blldi r!llyor 
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A BONE B E D E L 

TOrklle Ecnebi 
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 . , 6 Ay 1500 .. 
400 • 3 Ay 800 .. 
150 l!I 1 Ay 800 .. 

Adres d!'l!lııtlr,,11~1< r25'1 l(uruııtur 

Yazan: M. ANTEN 
Roosevclt doğumunun altmışıncı 

yıldönümü manascbctiyle Ame
nltan milletine yaptığı bit bede: İs
tikbale emniyetle baktığını, harbin 
\azatıılaca ·ından emin bulunduğunu 
•e bütün be!;erlyetin emniyet ve re
f hını temin edecek bir sulha kavu
'1ılacağını knt'i bir lisanla söylemiş-
tir. , 

Rooscvclt'in istikbal hakkmd:lki htı 
"aadlerl gayri ihtiyari olarak Wilson'u 
hatırlatmakta ve bazı endişeler uyan
drtrnaktadır. 

Fakat aeaba bugiin böyle bir en
diı,c bcslcmivc hakkmıu var rmdtr? 
Wilson ne Rooscvclt'in karakterleıi ve 
bu iki insanın dayandıkl rı pttnsiP
lcr arasında bir mukayese bu hususta 
h'zj aydınlatab lir. 
Wııson. hayatı bir yus gıöi taşryan 

~c hiç gülmeyen bir insandı. Wllson, 
bir tarihçi idi, kendi kabUiyctlerlne 
•onsuz bir itimadı vardı. Mıihim bir 
!tarar almadan evvel mütchassıslara 
d nışmıyor, fakat kitaplara miıracaat 
ediyor, hayatı kitaba uydurmak isti 
)'ordu. Wllsonun hemen 'butün tcşeb
huslerlnin (hayali - Utop!que) mah.i
>'cti bundan Heri gelmektedir. 

Roosevclt, hayatı, neşeyi ve latifeyi 
•even bir insandır. Rooscvclt etrafına 
ı ·rnat ettiği bir çQk mütehassıstnn 
(8rain Trust) toplamış ve teknik mc-
8Plelerin tetkt'ldni onl:ıra bırakmıştır. 
'QOOscvclt bayatı ve hadiseleri o1du
fu gibi gören, imk!in ve fıtsatlard:ın 

·fade etmeo;ini biten: halkın psiko
lojisine çok iyi nüfuz etmiş olan bir 
devlet reisidir. 

İkisi de demokrat partiye mensup 
olan bu iki zat siyasi hayatlanna ka 
Jıitallzme karşı mücndcle ile başlamış
lardır. Wilson Trust'lara karşı kanu
rın kabul ettirdi; Roosevclt New Deal 
tabiri ne ifade ed"len iktısadi kalkın
ma programını tntblk etti. Fakat :ı.ra
larınd ki benze:v•li bundan ibarctür. 

Çok geniş saHihiy •I •r(' malik olan 
-,rncrika devlet reisleri, dünva işleri 
hakkında filcir edinmek için mu1'tt'lif 
ıııen:ı.ıekrtJere ljahsi mümcso;iller gön
ılcıınek itiyadını almışlardır. Wilson
'lln meşhur mümes.slli olan Albay 
lioıısc, Wilsonun kendine verdiği bir 
ıı:ıını listesi ile Avrupaya gelerek bun
larrn cevaplarını yazmakla iktifa et
ın ştir ve şahsi müşahedelerde bulun-

. ın:ık müsaadt'sine malik olmamıştır. 
Roosevelt tek b·r lnsan:ı bağtan

~amaktadır Harbin basmd:ın beri 
bonavan, Harrlmann. Hoplı:ins gibi i
t ınat ettiğ ş:ıhsi dostlannı Avrnpa
Ya göndermiştir. Muayyen formüller
le ve sual 1 teteriyle hareketleri tah
dit edilmeyen bu muşahitler, her şe. 
)İ görmekte anlamakta ve samimi 
raporlar ve.rmcktedlrler. 

Esas Prensipler: 
WUııon'un 14 maddesine hSkim otan 

eaag pr~s p ~ idi: (M Jletler cemi
>cti) kadrosu içinde mü~tcrck cmni
)ctin tcnünL 

Roosevelt'in 8 maddesine -Atlantlk 
bPYannamesi- hlktm ~lan prensip ıu
dıır: Arazi talebi ve ttkl idd alan ol· 
llııyan devletlerin dünyanın emniyetini 
ı=aranti altına almalan. 

\Vıtson'un, 14 maddeye ve (Millet
ler Cemiyeti) ne dini denecek bir tı
aasupla bağlı kalması, V crsailles ve 
Seı.r gibi adalet hisleriyle uzlaGamı
ll&ıı muahedeleri imzalamaınna mani 
01rnamıştır. Amerika ayanı Versaillcs 
lbııahedcsini tasdik etmcmiljtir. Yor
~n düşen ve hıynl wkutnna uğrayan 
'Vılson 1921 de siyaset sahnesinden 
~kilmiş ve üç sene sonra unutnlmu~ 
ır halde olmuştiir. 
1932 de, Amcrıkanm en bllyük bit 

~~a~ bahran gcç.irmckte olduğu bir 
~e Cümhur reisliiine seçilen 

oosevelt. Ncw Deal programım tat
~q koyuldu; amele lehine çıkardığı 
1 
~nlarla bfiyiik sanayi ve maliyeci

trin. Trus'lann dllşmanlığıo.ı üzerine 
~tltti. 1939 da harp patladığı zaman 
4ınen'ka erkin umumiycsi her şeye 
'-iınen bttaraı kalmak istiyordu, Fa
~t ~ meharetli ve istikbali tyi sacn 
; devlet adamı olan Roosevelt, cf-

rr umamiyeyi takip eder gıöi görü
~trdc onu idare etmeye, ona. Amerl-

anrn ve bfttün beşeriyetin menfaati
rıe lrygun g'ördüğü istikameti vcrmc
>'e ınavaffa koldu. Eneli ambargoyu 
~ldırdı. Sonra (Bedeli mukabilinde 
>'"'dmı - Casb and Oarry) kanunu
~~ bundan sonra (Ödünç verme ve 

talama - Le:ıse and Lcnd Bili) ka
~ıınu çıkardı n .daha sonra Sovyet, 
-n da d:ı:hil olduğa halde Naziz
~ kar" mficadele eden bütün dev~ 
~ bedelsiz ve tam yardım esasını 
~ngreye kabul ettirdl Jap(ınyanm 
ı .. ~•knı taarruzu, Amerikada Infiı:a.tçr
-nn propagandalanna nihayet verdi· 
~ek Amerikan milletine en kuvvetli 
ti tesanüt halinde Nazizm ile müca.-

ele eden devletlerin safında yer al
Cbrdı. Atlantik beyannamesi ve bu e
~~ göre V.aşingtonda kurulan müt
.:fikıer cephesi 111e bunu tamamhyarı 

an-Amcrieain ittihadı büyük mik· 
hata R~elt'in eMl'İdir. 

:Rooscvelt'tn Wil&OD'dan çok farklı 
l>lan tahsiyeti ve buna ilaveten Sov
~ Rusyanın müttefikler cephesinde 
>er almış bulunmnsı, harp müttefikle. 
lltı ıalib·yeti De neticelendiği takdir
~ ftıpılacak oı n sulhün g~mı 1uırbl 

eden sulffi\ ~epıjycccgipi ~ 

TAN 2. 2. !.142 

K©NUŞM~~u v~~nN~) J ( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR l ~ 

Bugün·kü Har i 
ı \.. .) ı....!~~~'i"'""""""'!--..----' 

'Eczacılar Ooktôrlardan tine 
• # 

Şikayet Ediyorlar 
Dil Bahsi 

Yazan: ULUNAY 

aş Suçlu 
Eski eczacı kalfaları kalmadı - /lazır Uaçlar miişteri 
için zararlı - Piyasada Aı•rupa ilacı yok - İşin kolayı 

öz Türkçe, kaidesi basit, öğren-
mesi kolay, az keli.rı\e ile çok 

mana ifade cdec~k ):adar geniş bir 
dildir Biz, dilimizin güzelliğini bilme 
diğin{iz kadar .zannedersem- kıyme
"tini de bilmiyoruz. Eğer bilmiş olsak. 
onu özlc~irmek yolunda yapılan gay
retlere hiç bir suretle ara vermeyız. 
Ne yazarsak yazalım. onu 'becerebil
diğimiz kadar öz Türkçeye yaklaşur
malıyız, Bununla mutlaka şlvcmlzc 
aykın gelen kelimeleri kullanalım de
miyorum. Fakat mademki Türküz, 
Tiirkçcmize sahip olmalıyız. 

"Adalet 
M 
-2-

- 1 inci kfsım dünkU sayımızda 

(Evet, bütün dinleyiciler hayrct
lerinden "Aao 111" dıyc b:İ(!ırmı1-
lardır. Z ra jandartnalarm çc1rirı 
sıyırdıkları kara çuh hın a'tınd3n. 
ikinci cıhan h3rbi tnrıhlne geçmiş, 
meşhur simalardan h ç bıri .;ıkına 
mıştır. Örtüniın gızlediğ" şey: U 
fak boyda bir motördur; tayyarc
lcrCte, otomobillerde bıitün motörlü 
taşıtlarda kullanılan "Diescl ' SlS· 

teminde bir "motcur fi. cxploslon", 
bir dinamo! Muddciumumin!n da
daklarınd:ı acı, manalı bir gülüm
seyiıı göze çarpıyor: dlnlcviciled 
fi.dcca küçüksiycrck, ıdraksi..ı:likte
nne acıyarak süzüyor ve gür bir 
sesle bizden soruyor:) 

** ~aştınız mı bayanlar? 
, Uıtıdugun\ızu bulama

dınız mı baylar? Hepinız bir 
hayal kırgınlığına mı uf.tradınız 
sayın dınleyiciler. "Adalet Di
vanı,, size ciddiliğini kaybetmi§ 
gibi mi göründü? [Haykırarak] 
aklınızı başınıza toplayınız ve 
Hakka iman ediniz! Baş suçlu 
odur! Niçin? Neden? Şimdi; 
yüksek divanın huzuruuda bu
aıu anlntacağım. 

Önce, benimle beraber 1900 
yılına bir göz atmanız lazım. 
Mesut yıl! Saadet yılı! İnsanlar 
filemi henüz bu şekildeki motö
rü tanımıyor, motör henüz pol'
tatif bir şer aleti haline gelme
miş; arabalarımızı atlar çeki
yor, toplarımızı da... Ne kara
da otomobil var, ne denizde 
motörbot, ne de havalarda u
çak! Fabrikalara, gemilere, va
purlara hareket kuvveti veren, 
çarkları döndüren koskoca, ye
ı:i.ncen kalkmaz, hantal ve he
yuia makıneler, öminf. gcla.nin 
işleteceği, kucağına alıp götü
receği, tekerlekli vasıtalara yük 
leteccği ve ha1•alarda gezdire
ceği harcıalem bır şey, bir kah
ve değirmeni değildir. Beşeri
yetin felfıketi motörün okkaca 
hafif, kuvvetçe ağır bir şekle 
girmesiyle, kara, hava, deniz 
vasıtalarında kullanılmasiy le 
başlamıştır. )#.. 
A mma diyeceksiniz ki ikin

ci cihan harbinin baş 
suçlularını, canlıları hesaba 
katmiyacak mıylZ?. Biliyorsu
nuz ki ihtiraslan veya idaresiz
.likleriyle hnrbe sebep olduğu 
sanılan .şahıslar, uzun süren 
harp sırasında birer beşer öbür 
dünyaya göçettiler. Kimi yaş, 
kimi ..kaza, kimi inme, kimi a
meliyat, '.lfönisi de başk&ları 
veya kendileri Wafından ya
pılan kast yüzünden! Zaten 
onlar ne idi? Eğer, şimdi karşr 
nıwa masum birtavırla kaba
hatsiz gibi duran şu zalim kuv
vet ellerinde bulunmasaydı ateş 
olsalar cirımleri kadar yer ya
kabilirlerdi Her halde bir Na
poleon bile olamazlar, o kadar
-cık bile zarar veremezlerdi! 
["Doğru! Hakkı var!" mmltı
lan3 dünyayı fU hale sokan 
zırhlılar mıdır? Hayır.! Suvari 
fırkaları mıdır? Ha~? Atlat 

Divanı" 
E 

r Yazan: "\ 

jRefik Halid KARAYI 
nüz kattlaşmnğa başlamış, ha
yatsız bır alev tüki.ırı.igü degıl! 
[Urpermeıer ]. 

Bır şahıs, ve bir devlet, ne 
derece buyük, iyı hazırlanmış 
bır orduya kumanda etse ve gô
zü pek olsa motorsuz bir ordu, 
motörsi.ız bir donanma, motor
suz bir hava filosu, yani pliınor 
ve balonla - yıne K. K. K. K. 
nun ince hesabına göre şimdi
kınden - ancak /o 2,84 nisbetin
le bır zarar verebilecekti. Yani 
- önumdeki grafiğe bakarak soy 
fü.yorum - motör yüzunden ko
caman bir küp kınldı ... Hal
buki motor kullanılmasaydı kı
nlan şey yalnız kahve fıncanııı
dan ibaret kalacaktı! (Hareket
ler ve mırıltılarJ K. K. K. K. 
bize bir istatıstik daha veriyor: 
Defolup gıden uğursuz harpte 
her adam ba§llla bir motor ve 
beş bomba duşınüştür ve uçak 
sürüleri de, her yıl başım.ızııı 
üstünden geçen leylek sünile • 
rinden tam % 84,2 derecesinde 
bir fazlalık göstermiştir! L"Kah
rolsun!., sesleri]. 

** Söze karışınağa hakkınn 

(Sürekli alkışlard'ln sonf"a söz 
avtıkatlara verilmek fstenirse d,. 
müdafaa vazifesini kimse üzerine 
almaz, Reis suçlu sanılan ve -idamı 
istenilene, usule uyar.ık "diyeccğ 
bir şey olup olmadtğmı,. sorar 
Jandarmalar bir düı:~eye b:ısarlaf 
Motör, birdenbire, harp zamanını, 
o dehşet ve felaketi hat?rbtan ':ıh 

sesle ve tehditle h Jmurdanmayd 
b3şlar: sustururlar Banu ı üzerine 
jüri reyleşme odasına çekılir. YJ.
rım sa.;ıt sonrf} bakim ktran "'kur:) 

Karar Sureti 
A. - Temyizi kahil olma

mak ve hüküm (K. ıc. R. K.) 
üyesi bulunan bütün sulhscn~r 
milletlerce yürürlliğc girmC'k 
iizere ha\ ada, yerde, dcnizJc 
kullandığmuz ru:ıkli ka~il mo· 
törlcrin idam ve imhasına ka· 
rar verilmiştir •• 

B. - Bu gibi nıotörlerle be1.1-
zcrleri, önceden hir mahalde 
fuplatılarak büküm tarihinden 
91 gün sonra, her memlekette, 
ayııi snnt \C dakikada dinamit
le havnyn atılacaktır. 

C. - Bundan böyle moför ya 
pan1ar ölümle ce:mlnntlırılacak 
ve hiç bir devlet reisinin suçlu
yu affa, ct'zaS'lru azaltıp değiş -
tirmcğc dıakkı olmıyacaktır. 

D. - Her memlekette kunı
Jacak ve her milletten iiyclcri 
bulunacak olan M . .M. M. M. M. 
ler, yani (l\tillotlernr.ası i\lotör
leri Meydanaçıkanp Mahvetme 
MüesseselcrJ) hiikmiin kontro
lüne memurdurlar. 

(Dinleyiciler mahkeme k'lramı; 
çı1gıncasına. alkışla.makta iken bir
denbire, a.lkışlan bastıran Lir gü 
rultü kopar. Dışardın gelen deh
tctli bir motör patırtısı! tlerke! 
pcnçerelcre koşar. Bi· de bıskarla~ 
ld beş bin kadar uc;alrtan teşkil e
dllmlo bir bava bombardıman filo
su şehrin üzerini kaplamış.,. Bom
balar düşmeye başlıyor, Jcvlc:r' 
yükseliyor, hııyki~ma, Jc::ıı;ışma, 

birbirini ezip çiğnenıc, ann baba. 
kıyamet günü 1 Kulatı delile birio 
yanındakine:) 

olmamakla beraber size, 
ettiğiniz bedduadan ötüru vic
danımın sesınc uyarak hak ver.. 
mck zorunda kaldığımı - sayın 
reis hazretlerınden ozür dilıye
rek - söylemekten kendimi ala
mıyorum Evet, ki.içük motörlcr 
bize vantilatör, fnjider, elekt
rik süpürgesi gibi ufak tefek 
faydalar ~ermedi değil ... Fakat 
motörün yaptığı hayır, ürkuttı.i
ğü kurbağaya değmedi. Ne Şa
mm şekeri; ne ınotörün yüzü! 
[Alkışlar] Hiç birini ıstcmıyo
ruz, ne uçak, ne otomobil, ne de 
ıvır zıvır şeyler! İstediğimiz şey 
1900 yılına dönmektir. Atlı 
araba, poyraz rüzgarı, hasırlı 
karlıklar ve sopalı supürge! Mo- - Eyvah! S. S. S. S. S. nin 
törı01.masın da sırtımızda süpür- baskınına uğradık_ Yani (Sul
ge sopasının bile eksilt olma • hü Selfımet Saymıyan Saltanat
masına razıyız ... Her halde gbk- lar Serisi) hükumetlerinin! 
ten inen bombalardan chveııdır! Reis [kürsüde kumanda vazi
["Yaşa! Varol! Dilin dert gor- yeti alarak haykırır) Mıllet! 
mesinln sesleriJ. Motör başına! Zafer motôrde-

- Eczacıhk bak· Memlekete doku-
kallığa don- r- yazan: -, nan zararına ge1in-

dü, al raftan Yet 1 1 ce: Bfr çok doktor-
müşterivc. Ne havan S A 1 D K E S L E R lar mıişterilcri~c 
kanştırmalı: ne pilü1 karşı .caka o~sun di-
yapmak var. !!ipatü- ye mı ncdır? Ay-
lii sabah kahvaltısında reçel, tereyağ•\ nen yerlisi yapılmış olduğu halde, 
yemek, süzgeçli (presi) "de mcyv ı Avrupa ilacı yazmayı tcrch cdl!orlar. 
ııerbeti. yahut domates salçası yapmak 'Sımdl piyasada Avrupa hazır ıl!içlan 
için kullanıyorlar. Tezgi'1 oaşına g •• btılunMuyor, bulunanlar da çok paha
çip de reçete yapan telt cczac: kal- hya ahmybr Ellerinde olanlar bun
madı Enfüzyon namına b\r §"Y bı- ları sakbdıkları içtn belki de gizliden 
ıınmiyor, sanat öldü. Mınr çarşuı eir;liye ve el altından üıcrinde yazılı 
attarlannın c;nakbn blı·n: !l;mdılt fiyatın iki katma satıyorlar, Halbuki 
kalfalardan çok usta. Hit des.ıh.c ma- bütün bu ilac;!ar bi:ı:lm tezgablardı 
cun yapmasını, hap yuvarl:unasırıı yapılabilir ve bu yüzden yok yere Av-
fitil kalıplam:ısmı bilirler. rupaya avuç dolusu paramız çıkmaz 

Benim c;octıkhığumda bi:ı:lı~ ceza * * 
hanede bir Mösyö Abel vardı B.• sözün kısası, eczacı1 ığı bucu.ı düş· 
türlü ismini doğrtı söyliyem .. zd 11" tiiğıi dcrkeden kurtarmak. ha-
Babam onu çağınrken io;m•n: Musta 7.ır ilaççıtıta. p:ıydos ettirmek 1&.zım
bcy şekUnde çabucak söyleyıverdı~ dır. Halkın biraz sıhhati, biraz da ke
için ben adamı müslüm.uı, ism;ni d• sesi düşünülmelidir. Doktorlar hazır 
Mustafa bey sanırdım. Muııtabey a ıliiç yazmamalı, hastalar doktorlardan 
şağı, Mnstabcy yukan. verd kleıi hazrr ilaç yerine reçete is-

İştc bu Mösyö Abcl öylcsirıc ust) temclidirlcr. Bu işin başka türlü ö
bir kalfaydı ki sorma. Herif yann nüne geçilmez. Hem bu işi böyle gi
doktor gibiydi. Bir çok reçeteleri derse bakkallar konserle satar cibf 
yapmaz, gider doktorlar knı-nışur ve: hazrr il!iç da satabilrlcr, Ver reçeteyi 
reçeteyi değiştittirdi. O zaman do!c- al ilacı Bunun fc;in eezaeı: mektebinde 
torlar eczanelerde çalışırlardı. H~r okuyup diploma almaya ne lüzum var? 
doktorun bir günfi, bir t<:Ztınesi 

vardı NOT: Bir iki 9Dn sonra da doktor-
Bir de Kirimcs kalfa var<' .. Rııhmet- ların cevabını okuyacakSJnız. 

Bu itibarla, ortada bir çok mevzu
lar dururken ikide birde dil meselesini 
ileri surdtifümden dolayı oktıyucula
nm bana alınmasınlar. Bu meselede 
"uyanlhrıcı "Saat,, gibi vakit vakit 
"hatırlatma çıngıraiı., öttürmek icap 
ediyor. 

DH bahsinde münaka~aya girenleri 
ben bir kaç sınıfa ayırıyorwn. 

'Ewcll; dilimzi olduğu gibi Türk
çdc~tirmek isteyenler var. Bunlar lı::ı
ldc, Şive. gramer filin tanımazlar, tas 
tamam Öz Türkçe isterler. 

Bundan sonra lisanı sadeleştirerek, 
dilde yerlC$ı:niş tab!rleri benimseyerek, 
şiveye a:Ykın kelimeleri yava~ yava,, 
yedire yedire lisanda kullanmaya ta
raftar olanlar vardır. 

Bir de, "Bina'cnalchy, ma'mJfih,, 
taraftarı olan bir kısım vardrr ki bun 
!ar yok denecek derecede azdır. Fakat 
hali (maydanoz) ti (mi'denüvaz);, 
(peynir) i (pcnayir) yazmakta Israr 
ctlerler. 

Öz Türkçe, kcnffini çok şuklir mi'd«\ 
U iki kapıhnm tczgiihtanydı, Çekir
dekten yctişnüş tezgahtar. İlilcı mq,
tcriyc verirken şişeyi söyle iıtf par 
mağının arasında bir y{ilıscltir, itiicu: 
rengine, berraklığına bal:ror, içine cm 
niyet gelirse müşteriye verir, gelmez
se içeriye seslenir: 

nüzavcılardan 'kurtarmıştır. Dilimiz 

'

- S E S "ge1 zaman, git zamanH yerine: 
~ 1 "Taal zcman. ruh zcman,, diye soz 

Sinemasmd:ı göstcrilnu!kte olan söyliyen bu mantıksız inatc;ılarm e-
linden, daha doğrusu dilinden kur
tuldu Onlann 'kt:llandıklan lisana ta. 

- Koc;ot.. Kırtfa KoçoL. Acep !JtJ 
Haca kına kına koymamışsır.l •. 

- Koymaı: olur muyum usta Kı
rimcs. Koydum. 

- Bir baksan eyi olur. Bana öyle 
gelor ki koymamış&ın. 
Kırlmes haklıdır, KaH.t iUicı yapar· 

kcn kına kına koymayı unntmustur ve 
Kırimes ba cksıkliği Uftcın rengine 
bakarak anlamıştır. 

Nerede o kalfalar, ner:ie o tezg!'l:ı-
tarlıır. Hem insaflı .ıdamlardı d-ı 

Tezgahtar reçeteye fiyat .stcrkc.n heD" 
patronun kazancım dü,unfir, he'T' 
mfiıtcrinin canını yakmazdı. Kcllfa re
çeteyi yaparken hastanın fayda!anm.ı
smı göz önünde bulundıınırdu Şim
dikiler alaalabey. Beyaz gömleği gı
yip tczgiib ba~ında dalg.l geçınekt :n 
başka işleri yok. Reçete geldi m~ geç 
camekliııın başına, paketleıi çııcar cı 
kar ver. 1stcnllen ilaç cameklinda yoı.. 
mu? Daya cevabı: 

- Yok efendim. Bu ilaç lrolmamış 
Doktorun yazdığı haz:,· fliç bas=ı 

bir tertiptir. Meııell biraz ka:-bonat, 
biraz ürotropin, biraz feker, bıraz li
mon tuzu kullanılarak Yıtpılmıştı: 
Dolttor bunların dozuna tayin ed p 
reçete yazmaya iişetıir, bi: Jr.c&imeyl 
hazırmın tSmint Y zar, Jlcm tT'UŞtefİ 
aradığını bulamaz, hem IJ~ eczacı i15.• 
yapmaya yapmaya sanatını unutur. 

mevsimin en hissi filmi 

BiR DOKTOR'un 
ROMANI 

Frnnsızca soil!l şaheserini görü
nfiz. BAŞ ROLLERDE: 

CAMILLA HORN 

rihc 'karışmış göziylı: bakabiliriz, 
İkinci merhaleye gelince, fikirlere 

en yumuşak gelen şekil budur. ÖZ 
Türkçeye doğru gitmek prensibine 
sağlam surette bağlanmakla beraber, 
bir .fikri ifade edecek haklki Türkçe 
bir kelime bulununcaya ve o kelime
yi hazmedinceye kadar bcnimsediğimı:z 
lligati Türkçeleştirerek kullanmak. 

l\IARİA ANDERGAST Bu fikir, ÖZ Türkçeye doğru giden 
yolun en kuvvetli merhales!dir. Bır 

,_ , !çok yazıcıların bu. fikir etl'ahnda sa
_. •• ••••"-••••••••••••• mimiyctle toplandıklarını biliyorum. 

:}hlll.li 11 ~Al l:tU:SU Fakat yalnız taraftarlık para etmez. 
l<OM&Dı IClSMTr Bu •lcffm ouı ZCl.H -da Bu mesel~ dilden elden, hele kalem. 1 S C 1 K t Z ~ı· • 

•• ••• •••••••••••~• Y'"I• ıdf} hiç b~ralrmamalı.. H - =-

Sinemasmcfa 
Harp sahasına giren 

SINGAPUR'da 
1

M~RlENE 
DlEt&fCH 

Bir insan ne derece insafsız dir!! * * 
MICl-IA . AUER 

JOHN WAYAE 
ve merhametsiz yaradılmış olsa (Ba sırada, !dama tnahkOm e- lir eczacı dostumla konuşuyor 
yine ölüme mahklımdur, ömrü dilen ve suçlu 1erdıdc bekllyen ytikarda yazdıklarımı, ondan 
sayılıdır. Fakat motör, her gün motörün yanma koşup ona co, dinliyordum. Öbür tarah dinlemedi 
biraz daha küçülüp kemale el'- kunlultla aanlanlar, otesinJ be- ğlm f~ln söy'fedik'lerini h3ksız da bul 
mek,. yani K.. K. K.. .K. nun he- risini .öpenler ve .. zafer sende- muyordum. Bir ıç yllıu, cczactlığın 
sabınca 1950 yılında bir porta. dlrl,. diye bağıranlar goniluı püf noktafannı anlatıycrdu Dcyen· 
.kal .şekline ..girmekle be..-abcr Lllı:fn salona bin ldloluk bb ıncdiği değişiklikler vnrdı, eczancl~ı 
.P.ar.istek:ı Opçra binasını tere .. bomba düştüğü -için artık hi;; de bir muayene odası ynptmlrp dai-
yağından kıl çeker gibi kolay .. bir şey görünmez o'ur: bir alev mi surette doktor bu1tındurulma:n 
lıkla yürütecek bir kudrete e.. toz. duma.a perdesi iner. ,perde! haZJI' ilaÇcdığı, doktorlar.n reçete 
ria-nek bakımından dünyanın iner.) yazmayıp hazır ilaç vcr':Jl(:Jerhıi, ec-
-r·· - S O N - \ ueı lı:alfalannm pratik farına1tolo~. 

ve beşeriyetin daima büyüyen, eczactlarm farmakolof bfoıleroni aı-
ölümsüz ve sonsuz bir tehlike- ·ı • 

t TEŞEKKÜR _..Aile resimiz Meh-' masmı, ı aç yapmaya mahsus lll•tlerln 
sidir. şte 1 numa~lı düşman, met Halit Topçu'nun ölOınO dolayı- raflara kaldmhp .arilmceklenmesini. 
fiuıi olan msan değildir; müeb- siyle gert9t cenaze merasimine JştiralC ilaç. kavanozlannın ya b mbo,, ']'ahu! 
bet olan motördü:r. Ben göçücü ve gerek taziyede bulunmak: suretiyle. bayat ilaçlarla dolu ola•alr dcırnıası
bir insanın değil, yarm her ce- acıınm paylaşan bQtün dostlanmı:za~ m. ııözlin kftaın ecza.alığın ll:ıc-ilııku 
be sığacak okm ba şer makine- teşekk1hii bir bort b~ ııeldini beğenmiyor-du. 
sinin idamını istiyorum! M ortuıman ailesi Bugfinkü ııeklin zara..-rfarmı da şöyle 

anlat~rdu: 

ile beraber TcU'attrvı 

7 GüN•HKARlAR 

1 - Keşif, şartname ve ıplAm m uClblnoe idaremizin Polathanede 
yaptıracağı kap3n i.npatı isi 9.1.942 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihale 
olunrmıdıjmdan bu kere p.ızarlıkla eksiltmeye korunu~. 

2 - Keşif bedeli 17231.25 lira, % 7,5 muvakkat teminatı 1292.M 
liradır. 

3 - Pazarlık ıo.n.942 Stih ğflnQ saat 9.30 da İstanbulda Kabataşta 
Levazım blnasındn merkez rdfibayaa komisyonunda yapılacakttr. 

ve öküzlerle çekilen toplar, eller=•••••* ••;•••••••' 11111!1•••ı•••••••• atılan bombalaıı mıdır Hayır! ı ı• 
- Eczatı lığın bugÜnkii bale gel 

mesinden doktorlar, bllhaSS3 gen~ 
doktorlar mesuldür. Elld doktorlar yi 
ne ara sıra -reçete yazıyorl:ır. Faka• 
genç doktorlardan hiç b'rl bu zah
mete katlanmıyorlar, :Bilmiyorlıır d:-1 
nemez, çünkü Cllerinde hcın reçet~ 
kitabı vardır, hem de çe:ı••li fabnka
lann formüllerl. Sadece it«"nıyorlar. 

4 - Şartname lstanbulda levazım şubeSf veznesinden ve İzı!ılr, An
kanı başmlldüı'l!lk1erlndm 86 kunişa alınabilir, 

5 - İsteklilerin pazarlık için ta yln olıinıı'n gQn ve saatte 9' T ,5 gG
venme pansı ve aranılan kanun! vosalkle birlikte mezkQr komigyona Ya nedir ["Motör! Motôr~.. d~ Sillilı§orl.aruı en heyecanl.ı macerası-

sesleri] Ev,et, o motörledir ki u- Üı • • 1dı ahi/ le • 
çaklar havalandı, tanklar yürü- Fransa tar ıınuı en mera · 8 e rı. .• 
dü, zırhh otomobiller koştu., as· 
ker bir yerden öbür yere taşın
dı \"e paraşiıtlcrle gökten JSte
nilen yere indi ve böyle olabil
diği için de yeryüzü, ne istih
kiım, ne .kale, ne siper, ne ada, 
hiç bir engel dinlemeden, hava
dan ve karadan saldıran alev 
dalgalariyle yandı; kili. kömür 
oldu! 

** 'Ata, 1900! .Bin dokıız yüz 
~kere ah!! Vah 1939! 

Bin dbkuı yüz otuz dokuz kere 
"Vah!! 1939 da II>Otörlü ejderha
ların benzin ve pqtrol yutup a
ğızlarından ateş püsküre pfut
.küxe .. dp.ğ, ınna.k, deniz, uçu
rum, kum çölü ı ne varsa aşa
;rak ilerlemeleri, göklcı;de fırtı
naları yenip sis tabakalanru ya
rarak .insanların ve mamurele
rin t.epesinden yanar dağları 
tersine çev.irıneleri ilediı ki arz, 
güneşten kopup bir yanar topaç 
gıöi boşlukta döndüğji ilk hi,l
kat günlerini yeniden yaşadı. 
BU farkla: Bu sefer küremiz 
medeniyetin haddine eriş-. .. . 

DEMİR MASKE 
Mrifiı{8 :ı;;~SE: J O AN BEN NE T

1
T 

On Dördüncü Loui.s: 1.0UIS HA YW ARD 

ve SILAH-Ş01llAll 

n· E° ii: ~; 1 t '.M E1L E..,.K .. • 
1

te 

Krah •CI ___ , :~·..--· tki Kahka1ia 
i1HEO ÜNGEN - HANS MOSER 

7 St!1't! h+hcıht 

Ba hazır Uaçc;ılığm müş•cri lçiıı 
cezacı çln büyük ıı:arartan oldnlu gi
bi memleket lçiıı de zaran vardır: 

Mııterl için zaran: Hazır ilacın pa
bab o1U$Udur. Eczaha.nede 50 kuruta 
-yapıJabilecelı: olan bir iliç buır olana 
125 kuruşa satrln. Çünkü ilacı müıte
riye şirin göstermek için bir sürü 
.aml:ıallj murafı <yapdır. tı.lç laıtwnı 
veya ıPşesi bir reklam broşürüne san
lır .. Llramıtu J1CN bir dış kutu ya
pılır, ba kutu bir kiğıda, daha aonra 
da bir jclltlne anlrr, rekabet dola
yıstyle depoctıya, .eczacıya yüzde el· 
lldcn yüzde otuza kadar. kir bırakılu. 
Gazetelerle yapılan rckUlm, doktorla
ra gönderi.len eşaııtfyon,. Ytlbaşı bedi· 
ycleri, eczaneleri, doktorlan \lasta· 
neleri, Anadolu ıcbirlerini dolapralı: 
cşantiyon datıtaır gczgincJ rGk1amcı
lnnn masr.aflan da bu masrallann 
fistüne konar Ye hepsi birden müıte
riye yükletilir. O hazır .ilacm .hasta7a 
iJ'İ celip gebnlyeccğini de aynca dü· 

FDm!nde '1fttQn 1Dedcr1erlnb:i anuttm:acaldardır. şqnmek tıznndır. 

'A ftU S r~ Eaacı için zararı: Ayn1 terkibi da-embe A\ amı ŞMft.~ inemasında ba i7i yapabib:Cekken yapına~an. 
\ii;ii:::;;;;;;m;~····•••••••••rl hem sanatım, hem de avadanlığın ... lllkıtMll•Mt~~ 

Bu Pe 

müracaailan. (643) 
41( A ) ''1 ff • 

Üniversite Rektörlüğünden 
Tıp Fakültesinde bayaU kimya, birinci Sinırjl, Ddncl ŞirurJi. birin

ci lç hastillıklan. Utı"ncl fç hast.altkb\rı, göt, kadtı! hasta.Wclan, dert -ve 
trımgi, Genel Fizyoloji, Anatomi, Histoloji, Hijyen, Fen Fakültesinde Ga
lenik sınai klıriyo, Hıikuk FakOlteah~e .Medeni Hukuk. Hukuk Mnhkc
melerl Usulü, Amme Hukuku BU6Wd Hukuk, lİktısat Fakültesinde lı;let
mo 1ktısadı, So..yoloji ve Sosyal Siyaset, İktisat ve lktısat Teorisi, Ede
biyat Fakültesinde Sosyoloji, Anglistlk, Pedagoji, Türkiye Tarihi Doçent
liklcri aÇ'lktır. Namzetlerin somI/1942 Pazartesi günü saat 9 da yabancı 
dD imtihanlan yapılacak ve lS/Ntsan/1942 'Pazartesi g{lrrli esas imtihan
larına b:ışla'nacakttr. Naınzet1Jkleri kabul ~leıılerln yaztlı tezleri 10/IV/ 
1942 tnribinden ieVVe1 Jfiri He;f'ettne ~ olacaktır. isteklilerin sttı
hat raporu, beş fotograt, nilfUf tezketesl nreti ve flmt hilvlyetlni g&te
ren fişleriyle (fi61« teıc!ri9 i~letl ı:&lemfhden istenecektir) 28 Mart 1942 
akşamına kadar Rektötlllğe b3Ş vurmala:n. (927) 

lsi'anbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum t;4iiilürlügüncren 
ı - Muhammen bedeli 1118 lira tutan Beyazıtta İdaremiz binalan 

lttt Unde ~ttm!lk ed'lcn araall)!"a lhf.ta lntaslyle, lblr kı~ ta; du9ar 
larm yıkılması ve şube binası yan tarafının sıva ve tecrit işi açık 

siltnie usull)le ihale o1ıın::ıcalı:til'. 
2 ..._ Eksiltme 9/21942 Pıızartesl gQnU, saat 10 da Metro hanmıg 

inci kattnda yapılacaıctııı. 
S - Muvakkat teminat 128.~ liradır, 
4 _, İsf.ekli1erln :parasız olarak vmilmekte olan prtnameleıi·•,,,.. ..... 

ezandan almalan ve lkmunt yesikalan ve muvakkat temlnatlarjy}e 
dflm gün ve saatte ltomlSyonda liazır l:iulutnnalan. (ta~ 

Sahh wı neşriyat mtldftrtl: Ralli L6tfi Dördün 
Ji-. eciiik w ~ ~ lııı. ~ UM 
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Askeri Vaziyet w---TÜRK ANALARINDAN RiCAM:---.;. 
~ Baştarafi ı incide 

üstihılQğilnden bahsetmfye başlamış
lardır. Bu üstünlük de dnha ziyade 
bu cepheye ytğtlan Alınan hava kuv
' etlerine ve bu kuvvetler sayesinde, 
Afrikaya geçirilen takviyelere aUo
lunuyor, Bütün bunlan inkflr etme
mekle beraber, zaferi zırhlı kıtala
rın kazandığını unutmuyoruz. Daha 
On beş gün evvel İnglllz matbuatı 

!avrularınız izin sütünüzden sonra en mühim muavin gıdayı teşkil eden ve 1915 senesindcn
ben her şeye rnğınen tcvakkufsuz mesaisiyle sizlere hizmeti bir vatan borcu sayan ÇAPAMAR
KA ~er zaman ol?uğu gibi bugünde vazifelerinizde yardımcı hizmetten asla geri durmıyacaktır. 

Bmaenaleyh sızlerden hassaten ricam: 
_ Fazl~ ihtiyati tedbirden doğacak hareketinizle kendiniz gibi hakiki vazifedar analan da müş-

kül vazıyete sokmaktan tevakki etmenizdir. · 
ÇAPAMARKA müstahzaratını lutfen ihtiyacmız kadar alınız. Bu münasebetle memleketin 

her tarafına şamil satış fiatlarımız aşağıda gösterilmiştir. 
Rommel'in b<?nzlni tükenmiş bulun
ması çok muhtemel olduğunu ve bu 
yüzden geri çekilemiyerek Ageila'da 
kaldrt'l miltalflasmı ileri sürdükleri
ne göre, bu defa da mihver kam kuv 
vetlerlnin mevcudu ve bundan daha 
muhim olarak da başanları hakkın
da yanUş hesap yaptıklarına hükmet-
mek H'ızım geliyor. Aksi takdirde,! 
hareket cephesinden bir kolordu ve 
bir zırhlı tugayı ııarka çekilerek bun
lan Mısır - Libya hududundaki mah
sur köylerin düşürülmesinde kullan-
111azlard1. Bu vaziyet İngilizlerden bu 
hareket mevsimi için de mihveri 
Trablusgarptan atmak imkflnını sel
betmiştir. Önümüzdeki yazda ise her 
sey Alınan - Sovyet mücadelesinin 
bir tAbli olacaktır. 

Uzak Şarkta: 

Makassar boğazında Japon kafile
sine yapılan hava ve deniz hücum
lan yilzilnden Demokratlar için gO
ler yüzle başlıynn haftanın sonu hiç 
de iyi gelmedi. Slngapur önündeki 
İDJ!iliz ordusu birdenbire yarımada
daki mevzılerini bırakarak Sıngapur 
adsma kapandı. Bu ada Malayadan 
l)ir buçuk kflometrelik bir kanal ile 
ie ayrılmış bulunsa: mahsur vaziye
te düşmesi tehlikelidir Şimalden ve 
$arktan yardım bekllyemez. Nfsbeten 
acık görünen garptaki Malakka boğa
'ZI ve cenuptaki Sumstra adasiyle 
muyasalıı dahi Japon hava kuvveUe
r.inln ve dcnlzaltılannın kontrolQ al
tma düşmü~ür. Hele deniz ve hava 
tissü olarak İngili:ilere temin edeceği 
menfaat kalmamış gibidir. Ada, an
<.'ak kendini müdafaa için uğraşacak 
,.e dayanma müddeünf de Japon or
dusunun göstereceği kabiliyete 've 
zayiatı göze almasına bağlı buluna
cak gıöi görünüyor. 

PİRİNE UN1J 
MERC MEK UNU 
BEZELYE UNU 
İRMİK UNU 
PATATES UNU 
KORNFLOR (Mısır nişast~ 
PİRİNÇ NİŞASTASI 
YULAF UNU 
BUGDAY NİŞASTASI 
PİRİNÇ UNU 
TANE YULAF EZMESİ 

1 

250 Gramlık kutularda 
n " • 
" " • ,. ,. ,, 
,. • " ,. • ., 
,. • • .. " .. 

500 Gramlık Torbalarda 
500 Gramlık Torbalarda 
500 Gramlık Teneke Kutularda 

Müessese 
Toptan 
Satış 
Iı"'iatı 

19 
19 
19 
19 
26 
26 
26 
30 
45 
35 
85 

İstanbul'da Taşrada 
Perakende Perakend 

Satı~ Satış 
Fiatı Fi atı 

22.5 25 
22.5 25 
22.5 25 
22.5 25 
30 32.5 
30 32.5 
30 32.!'J 
32.5 35 
50 55 
40 45 

100 110 

Malayada serbest kalan Japonlar, 
Birmanyaya doğru hareketlerini de 
cabuklaştırmışlar ve Binnanyanın i
kinci limanı olan Moulm~in ellerine 
gr.çmJştlr. Yalnız Avustralyayıı doğ
ru harekete geçmemişlerdir. Ağlebi 

futimal şimdilik daha yakın olan Ho
landa Hindistanı adalarını ele geçir
miye çalışcaklardır. Yani Bomeo'nun 
işgali ikmal edilecek ve sıra ile bu
radan Cava ve Sunuıtraya aUıyarak 
Cenup Çin dcnh:inin .Japonlaştırılma
Sl keyfiyeti tamamlanacaktır. 

Taşra için İstanbul'daki anbarlara, İstanbul için piyasadaki mağazalara 
çenbcr masrafları müessesenin yukarıdaki satış fiatına daWldir. 

nakil, sandık ve 

'-• Beşiktaş • ÇAPAMARKA M. Nuri ÇAPA-•' 

_İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

"'---------~ 'l~~ı 
Devlet Deniz Yolları lılefme idaresi llônları ' TALEBE ALINACAK 
1 Şubattan 7 Şubata Kadar Muhtelif Hatlara • • •• •• 
Kalkacak Vapurların İsimleri ve Kalkış Gün ve Maden Tetkık ve Arama Enstıtusu 

Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar Genel Direktörlüğünden 
Kawadenlz hattına 

aartısa hattın 

lztnft fiattın• -

Mudanya tıattlna 

- Perşembe 17,00 de Tan Galata rı'hlmımdan. 
NOT: Pazartesi posbsı yapılmtyacaktı:r 

- Cumartesi 18.00 de Ana.farta Sirkeci nhtı
mından. 
NOT: fş'an ahire kadar haftada blr posta ya
pılacaktır ve bu posta İneboluya kadar gide
cektir. 

- İ§'an ahire kadar posta yapılmr:yacnktır. 
- Pazartesi, Sall 9,50 de Ca~amba ve P~be 

ve Cuma (16.00 da (Marakaz ), Ctımartesl 
14.00 de (Trak) ve Pazar 9.50 de (Marakaz) 
Galata rıhtunından. 

Bandlrm• haUına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.00 de (Trnk) 
Gnlata nhtmıından. AyrJca Cumartesi 20.00 
de (Ülgen) Tophane nhtımından. 

NOT: Çarşamba gOnleri saat 20.00 de fstnn
buldan Bandırmaya kalkmakta ve Perıembe 
günleri saat 22.30 da B:ındırmadan İstanbula 
dönmekte olan aralık posta iş'an ahire kadar 
lfığvedilmiştir. 

Kanblga hattına - Salı 19,00 da Ülgen, Cuma 19.00 da Bursa 
Tophane rıhtımından. 

1~roz llattına - Salı 9.00 da (Bursa) Tophane ;rıhtımından. 
NOT: Badema İmroz postalan İstanbuldan 
Pazar sabahı yerine Salı sabahı kalkacaklardır. 

A)'Valık hatbna - Cumartesi 12,00 de (Mersin) Sirkeci nhtmun-
dan. • 
NOT: Çarşamba postası yapılmıyscaktrr. 

1zm1r Birinci surat - İ&'an ahire kadar İzmir sürat postası yapı1mr-
yacaktır. (988) 

,,. "'" 
N O T : Vapur aeferlerl hakkında hef' tOrlO malOmat apllıda 

telefon numaralan ya.zıh acentele rlmlzden 6Arenlleblllr: 
Galatlı Baı Acentelllll - Galata nht.Jmı, Llmanlar Umunı 

Galatlı Şube ~ 

Sirkeci • .. 1 

MOdOrlD!iD blnasi altında 
- Galata rıhtımı Mıntıka Liman 

Relılllil bina• altında 
- Sirkeci, Yolcu Salonu 

42362 

40133 
22740 

Devlet Oemiryolları .ve· Limanları jŞ~trrie idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (31000) lira olan ceman 9000 metre muhtelif 

eb'atta bez hortum (5.3.l!M2) Perşeınbe günü saat (15,30) on .beş bu
çuJtta Haydarpaşada. Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı 
zarf usuliyle satın altnacaktır. 

Bu ffe girmek lsUyenlerin (2325) liralık muvakkat teminat, Jcanu
nun tayin eUlğl vesikalarla tekliflerini mu~tevi zarflarmı ayni gün sa
ai (14,30) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine vermeleri lAzmıdır. 

Dil --ww~ 1'0wı.ondio ~ ~ a~ııılinaktadır. 
~ ıaz~ ...b 

Yatılı ve parasız olarak Zonguldakta açılmış bu
lunan Maden Başça,•uş Mektebinin mart 1942 de 
başlayacak devresi icin secme sına vile talebe alına
caktır. 

Bu teknik mektcbi.n' biri ameli diğeri nazari ol
mak üzere iki sömestre ayrılmış üç senelik tahsili 
vardır. Ameli devrede talebe madenlerdeki kazancı 
ile geçinir. Ve kendilrine birinci, ikinci sınıf ameli 
devrelerinde 100 kuruş, üçüncü sınıf ameli devre
sinde 120 kuruş yevmiye verilir. 
Aşağıdaki şartlan haiz olan isteklilerin· nihayet 

23/2/942 akşamına kadar Zonguldak Maden Tek- il 
nisyen :Mektebi Müdürlüğüne vesikalariyle bizzat 
müracaatlan lüzumu ilan olunur. 

L - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk 
ırkından olmak, 

2. - Doğruluk kağıdı göstermek "1940 - 941 
ders yılı mczunlariyle halen mekktep talebesi olan
lardan bu belge aranmaz.,, 

3. - Bulaşıcı hastalıklarla malfıl olmamak, bün
yesi maden ocaklarında ameli çalışmaya müsait bu
lunmak "sağlık muayenesi Zonguldakta yapılacak
tır.,, 

4 - llk mektebi bitirme vesilCasını göstermek, 
5 - En az 16, en çok 25 yaşını bitirmiş bulun-

mak, ... ••• ·~ ...... _ " 
6. - Nüfus hüviyet cüz dam ve dört adet vesika 

f otografı vermek. ··- - -- --....~-
Bu şartları haiz olan istekliler 25 şubat 1942 de 

ilk okul derslerinden yazılı imtihana tabi tutula
caklar ve muvaffak olanlar ameli stajlarına baş
lamak üzere ocaklara dağıtılacaklardır. "704-974" 

Bronsitlere KATRAN ::- HAKKI : f KREM 

% • 2. 942 

~ ........................ ~ ............................................ ~ 
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SiGORT A ANONİM ŞİRKETİ 

Çalışmalarına 

Ba'şladı 

S.ermayesi : 500.000 Lira 

lstanbul 
..........--
• Bahçekapı, 

Üçüncü Kat. 

Kısa Telgraf Adresi: DOGANTAŞ - lSTANBUI! 

K . AŞE L ER i 

BAS. DIŞ, . NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

Sıhhiye Vekiletiniın Ruhsatını Haizdir. İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

BAYANLAR ve BAYLAR 
Müessesemizde daima Kadm ve Erkek, KOL, CEP SAATLERi. 
Masa, duvar saatleri, Altın ve Platin Nişan yüzükleri, kıymetli iaf
larla süslü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve Yeni (Şevaliye) YüzükteTinin 
Zengin Çeşitlerini Bulundurduğu.muzu Bildirmekle Şeref Duyaru. 

SINGER 
SAAT MAGAZAL A RI 
ADRES: İstanbul, Eminönü Caddesi No. 8 

CiNGENE AŞKI 'ı Hukuk lstılahlarıl 1 
Lt)GATİ 

" Ciltli Bir lira _, 
Babıilide t K B A L D E : 

1 
-ANAPİYOJEN ~11----------... ----• .. 

Dr. IHSAN aAMI I ' i l D o G- A N il 
!streptokok. İsta1llokok. pn6-

~~ı:· ~~ ::::nı!~ Sigorta Anonim Şirketi 
hastalıklarma t-arp eok testrıı İdare Meclisinden: 

' taı.e aeıdtr 1 
, ' Şirketimizin 500.000 (Beş yilz bin lira) esas sermayesin-

den henüz talısil edilmemiş bulunan bakiye % 40 miktarının 
TAN Gazetesi tamamen tahsili İdare Meclisimizce kararlaştırılmış olduğu, 

1 
Şirket esasa mukavelenamesinin 17 inci maddesine tevfikan 

ıan Fiyatları naıı 01 unur. 
Şirketimizin hissedarlannın, iştirak taahhfttnamelerlne 

, !!!. 
Ba,lık maktu olara1c 'l 60 

J • • • 100 
' • .. • 150 

göre sahip olduldan hisselerin % 40 miktanndaki bed~llerini 
U :.\lart tarihli currı - rlesi ıünü, lstanbu1da. Bah~ekapıda ka
in Şirkete tt.-diye etmeleri rica ve, Şirket esas mukevt-lf'na~ 
mesinin 18 ci maddesi mucibince, tayin edilen işbu tarihten 
sonra yapılacak tediyeler için bir pna ihtara lüzum kalmak
sızın lazunül'ifa olduğu günden itibaren Şirket lehine ola
rak % 7 faiz yürütüleceği ilin olunur. 

• 

1 inci ıagf a. aantiml 600 1 
. . ~--------·· 


